SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
Sprawozdanie z pracy Związku
za 2020 rok

Sprawozdanie z pracy Zarządu PZTS za 2020rok
Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego przedkłada sprawozdanie
ze swojej działalności, w kadencji 2016-2021, za okres od 1 stycznie do 31 grudnia
2020 roku.
W omawianym okresie odbyło się 4 posiedzeń Zarząd PZTS. Były one realizowane
zgodnie ze Statutem, w oparciu o zatwierdzony porządek obrad oraz Regulamin
Pracy Zarządu w następujących terminach:
Lp.

Numer
posiedzenia

Data posiedzenia

Frekwencja

1.

XXIV

5 maja 2020

82%

2.

XXV

16 czerwca 2020

82%

3.

XXVI

14 października 2020

82%

4.

XXVII

15 grudnia 2020

82%

W 2020 roku nie miały miejsca żadne zmiany osobowe w składzie Zarządu PZTS.
Na koniec 2020 roku skład osobowy Zarząd PZTS prezentował się w następujący
sposób:
Dariusz Szumacher – Prezes Zarządu PZTS, Członek Prezydium
Kamil Dziukiewicz - Wiceprezes ds. organizacyjnych, Członek Prezydium
Zbigniew Leszczyński – Wiceprezes ds. sportowych, Członek Prezydium
Grzegorz Kielar – Skarbnik, Członek Prezydium
Marek Zalewski –Członek Prezydium, Pełnomocnik Zarządu PZTS ds. Osób
Niepełnosprawnych
Piotr Anchim – Członek Zarządu, odpowiedzialny za SSM
Artur Domański – Członek Zarządu
Sebastian Jagiełowicz – Członek Zarządu, odpowiedzialny za ZSK
Michał Napierała – Członek Zarządu
Tadeusz Nowak – Członek Zarządu, odpowiedzialny za SSM, koordynatora ds. walki
z dopingiem oraz korupcją w sporcie
Robert Sikorski – Członek Zarządu
W omawianym okresie, Zarząd obradował i podejmował uchwały mające na celu
realizację zadań statutowych PZTS, a w szczególności organizację i prowadzenie
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współzawodnictwa

sportowego,

reprezentowanie

interesów

dyscypliny,

jej

popularyzację oraz rozwój.
Każdorazowo obradom przewodniczyli Prezes Zarządu - pan Dariusz Szumacher. Po
każdym z posiedzeń sporządzono protokół, który następnie był zatwierdzany podczas
najbliższego spotkania. Na wszystkie posiedzenia Zarządu zaproszenie otrzymywał
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Robert Janus. W posiedzeniach brali udział
również inni zaproszeni goście, m.in. Główna Księgowa – Magdalena Cichocka oraz
Dyrektor Sportowy – pan Stefan Dryszel. Nad prawidłowością obrad czuwał Radca
Prawny PZTS – pan Konrad Buczyło.
Ze względu na trwającą pandemię SARS-CoV-2 posiedzenia Zarządu odbywały się
zdalnie, za pośrednictwem aplikacji internetowej Zoom.
W okresie sprawozdawczym Zarząd PZTS podjął 97 uchwał, z czego 35 zapadło
w trybie obiegowym.
Podjęte uchwały dotyczyły przede wszystkim:
▪

zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu;

▪

zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS;

▪

zatwierdzenia podziału środków z FRKF (KN, OSSM, PROTS);

▪

zatwierdzenia składu Kadr Narodowych oraz OSSM-ów;

▪

spraw szkoleniowych;

▪

odznaczeń związkowych i nominacji na członków honorowych;

▪

bursy sportowej;

▪

odwołani i pism skierowanych do Zarządu PZTS;

▪

zatwierdzenia i aktualizowania regulaminów obowiązujących w PZTS;

▪

spraw organizacyjnych Zarządu oraz biura PZTS;

▪

rozgrywek na szczeblach ligowych;

▪

przyznania prawa organizacji imprez rangi GPP i MP;

▪

przygotowań do wydarzeń sportowych organizowanych przez PZTS;

▪

organizacji rozgrywek w dobie pandemii;

▪

powołania członków Zarządu oraz pracowników biura na poszczególne
stanowiska.

W 2020 roku Prezydium Zarządu PZTS nie podjęło żadnej uchwały.
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W sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki, decyzję podejmował Prezes Zarządu
(zapadło ich 22), dotyczyły one w szczególności:
▪

wyrażenia zgody na przełożenie meczów;

▪

zmiany terminu GPP;

▪

zatwierdzenia obsady sędziowskiej na turnieje organizowane przez PZTS;

▪

przyznania odznaczeń związkowych;

▪

powołania komisji sprzętowej.

Pomiędzy posiedzeniami Zarządu, w sprawach najpilniejszych (głównie dotyczących
obostrzeń COVID-owych) Zarząd PZTS organizował spotkania, w trakcie których
opracowywano strategię działania w świetle wówczas obowiązujących regulacji. Odbyło
się 10 takich spotkań.
Spis Uchwał i Wniosków podjętych na
Sprawozdawczym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZTS
w dniu 23 sierpnia 2020 roku.
Uchwały i wnioski zgłoszone do Komisji Uchwał i Wniosków
1) Pozyskanie środków na rozwój tenisa stołowego w Polsce od sponsorów oraz
poprzez programy i eventy wewnętrzne i zewnętrzne.
Zarząd cały czas podejmuję działania mające na celu realizacje ww. punktu. W 2020
roku, pomimo pandemii, udało się zorganizować szereg eventów promocyjnych
mających na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców z poza środowiska
tenisowego. Za duży sukces należy przyjąć takie programy jak :Ping-pong na trawie”
czy „Spotkaj się z mistrzem w swojej szkole”, w których znaczna część uczestników nie
miała dotychczas kontaktu z profesjonalnym tenisem stołowym. Działania
podejmowane przez Zarząd przekładają się również na sponsorów i partnerów,
których PZTS rokrocznie ma coraz więcej.
2) Kontynuowania działań promujących związek podczas imprez krajowych i
międzynarodowych, a w szczególności w czasie Narodowego Dnia Tenisa
Stołowego (w roku 90-lecia istnienia PZTS).
Zarząd cały czas podejmuję działania mające na celu realizacje ww. punktu. W 2020
roku Obchody Narodowego Dnia Tenisa Stołowego rozbiły się na 21 miejscowości, a
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udział w nich wzięło 5.500 uczestników. W 2021 roku NDTS celebrowano w 16
miastach wskazanych przez Prezesów WZTS-ów. W 2021 roku wszystkie wydarzenia
organizowane przez PZTS nawiązują do obchodów 90-lecia.
3) Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 90-lecia Polskiego Związku
Tenisa Stołowego.
Zarząd PZTS nie powołał komitetu organizacyjnego obchodów 90-lecia. W jego
organizację zaangażowali się wszyscy członkowie Zarządu z Prezesem PZTS na czele,
pracownicy biura oraz pan Wiesław Pięta – historyk PZTS.
4) Opracowanie i wdrożenie w życie wytycznych dotyczących koronawirusa przed
rozpoczęciem rozgrywek indywidulanych i drużynowych w sezonie 2020/2021
odbywających się pod patronatem PZTS.
Wytyczne zostały przygotowane zaraz po Zjeździe. Są dostępne na stronie PZTS.
5) Podjęcia szybkiej decyzji w sprawie ekstraklasy kobiet:
- rozpoczęcie I rundy rozgrywek ekstraklasy kobiet w sezonie 2020/2021 z
terminem 11-13.09.,
- o spadku jednej drużyny z ekstraklasy w sezonie 2020/2021,
- powiększenie do 12 drużyn w ekstraklasie kobiet w sezonie 2021/2022,
Rozgrywki zostały przesunięte zgodnie z wolą klubów Ekstraklasy. Nie zrealizowano
pozostałych dwóch pkt.
Wnioski Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego
1. Wprowadzenia zwyczaju/obowiązku udzielenia odpowiedzi/najlepiej na
piśmie/na pisma kierowane do Zarządu PZTS lub jego komisji.
Zarząd każdorazowo stara się udzielać odpowiedzi.
2. Powrócenie do dobrych praktyk wypracowywania i wprowadzania zmian w
Regulaminie Rozgrywek (a może także nad Kalendarzem Rozgrywek), poprzez
opracowania harmonogramu jego opracowania, a w nim przeznaczenie
właściwego czasu na zgłaszanie uwag, tak, aby także kluby mogły racjonalnie
przygotować się do nowego sezonu pod względem organizacyjno-finansowym.
Proponujemy termin zakończenia prac do 30 marca.
Kalendarz rozgrywek jest ustalany w oparciu o kalendarze ETTU oraz ITTF, co może
wpływać bezpośrednio na ewentualne opóźnienia.
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3. Oczekujemy uzasadnienia, dlaczego mimo zgłoszonej naszej uwagi, w
Regulaminie Rozgrywek nie znalazły odbicia zmiany systemu rozgrywania GPP
w kategoriach młodzieżowych, których warianty były proponowane na
spotkaniu trenerów w lutym 2020 r. w Luboniu (z udziałem v-prezesa PZTS ds.
sportowych oraz Dyrektora Sportowego PZTS).
Za zasadne należy przyjąć idee wprowadzenia bloków rozgrywania kategorii
dziewcząt i chłopców, zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy takie rozgraniczenie
doprowadzi do zmian ilościowych osób przebywających na hali sportowej, są to też
dłuższe przerwy dla zawodników.
Zarząd PZTS podjął decyzja, aby zobowiązać Wydział Rozgrywek do zmiany programu
minutowego zawodów, w myśl, którego zostanie wprowadzony podział na bloki
rozdzielające gry chłopców oraz dziewcząt.
4. Proponujemy wprowadzenie zmiany w zapisie p.3.7.7 Regulaminu Rozgrywek
PZTS: P.3.7.3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień
(trener - egzamin na stopień trenera tenisa stołowego klasy drugiej lub wyższej;
instruktor – egzamin na instruktora tenisa stołowego oraz warunkowo
ukończenie kursu związanego z tenisem stołowym).
Zagadnienie to jest poruszane przez Polskie Ramy Kwalifikacji, które PZTS już od kilku
lat wdraża.
5. Oczekujemy uzasadnienia, dlaczego mimo zgłoszonej naszej uwagi, w
Regulaminie Rozgrywek zachowano zapis p.4.3.2 dopuszczający w meczu
ligowym grę 2 zawodników wypożyczonych? (proponowaliśmy zachowanie
starego zapisu).
Wprowadzono zapis mówiący o tym, że w meczu, w którym drużyna liczy minimum
czterech zawodników mogą wystąpić dwie wypożyczone osoby, w innym przypadku
jedna
6. Prosimy o udzielenie istotnych informacji dotyczących wdrażania w PZTS
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wynikającego z „Obwieszczeni Ministra
Sportu” zamieszczonych w Monitorze Polski „w sprawie kwalifikacji rynkowej
„Prowadzenia procesu szkolenia wstępnego, podstawowego i zaawansowanego
w tenisie stołowym do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”. Jakie będą
konsekwencje wprowadzenia tego systemu dla obecnych trenerów i dla osób ,
które po raz pierwszy mogą nabyć uprawnienia szkoleniowe.
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Podczas tegorocznego spotkania z Prezesami rozpoczęto komunikację dotyczącą
projektu. Na przełomie 2021 i 2022 roku rozpocznie się proces wdrażania ZSK w
strukturach PZTS.
7. Proponujemy

przeprowadzenia

merytorycznej

dyskusji

nad

oceną

dotychczasowego sposobu rozgrywek ligowych (np. system turniejowy 4 drużyn
– oszczędność terminów itp.; czy system ekstraklasy kobiet, w którym
zawodniczka jadąca np. 500 km rozgrywa tylko jedno spotkanie sprzyja
rozwojowi polskich zawodniczek?)
Ze względu na zobowiązania klubów względem sponsorów punkt nie jest możliwy do
zrealizowania.
8. Wnioskujemy o rozpatrzenie przez Komisję Dyscyplinarną PZTS pisma
skierowanego w dniu Gdańsk, 04.07.2019 r. do Komisji z prośbą o ocenę
prawidłowości podjęcia decyzji /przez Wydział Rozgrywek PWZTS/ dotyczącej
weryfikacji meczu II ligi mężczyzn pomiędzy UKS TOP Solec Kujawski a UKS
Pelplin, rozegranego w dniu 27 kwietnia 2019 roku w Solcu Kujawskim.
Komisja rozpatrzyła sprawę oraz przekazała ją listownie zainteresowanym.
Wnioski Opolskiego Związku Tenisa Stołowego
1. Zcentralizowanie rozgrywek II ligi (jednolity regulamin prowadzony przez
PZTS)
Zarząd postanowił skierować zapytanie do Wojewódzkich Związków Tenisa
Stołowego. W przeprowadzonej ankiecie 10 WZTS-ów opowiedziało się przeciwko
centralizacji rozgrywek II lig. Zapis pozostawiono bez zmian.
2. Zgłaszanie zmian i wniosków ze strony klubów do PZTS, by przechodziły przez
Związki Wojewódzkie
Zarząd PZTS zobowiązał Wydział Rozgrywek PZTS do przesyłania do Wojewódzkich
Związków Tenisa Stołowego wraz z rozliczeniem licencji okresowych, danych
teleadresowych klubów funkcjonujących w danym województwie.
3. Puchar Polski pkt. statutu PZTS 10 pkt 1.c) Współzawodnictwo sportowe o tytuł
MP oraz PP. Przyznanie pkt. dla ZW za miejsca 1-4.
Po przeanalizowaniu tematu, Zarząd PZTS odrzucił wniosek.
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Sprawozdanie z pracy Związku za 2020 rok
Biuro PZTS
W omawianym okresie nastąpiły zmiany w składzie osobowym wśród pracowników
biura PZTS. 1 stycznia 2020roku, w biurze PZTS zatrudnionych było 6 osób w pełnym
wymiarze pracy. W połowie lutego do biura PZTS po ponad rocznej przerwie powróciła
pani Marta Kapuścińska, która zajęła stanowisko koordynatora programu Pingpongowe
Marzenia.
Na koniec 2020 roku w biurze pracowało 7 osób, 5 w oparciu o umowę o pracę oraz 2
posiadająca umowę cywilnoprawną.
Na przełomie 2019 oraz 2020 roku, archiwum PZTS oraz magazyn, mieszczące się
przy ulicy Łazienkowskiej 6a zostały przeniesione do nowego, znacznie większego i
zdecydowanie lepiej usytuowanego magazynu w Piasecznie. We wrześniu 2020 roku
wynajęto w tej samej lokalizacji dodatkową powierzchnię magazynową (ok. 25m2)
Turnieje międzynarodowe
ITTF Para Polish Open
W terminie 20-22.02.2020, PZTS zorganizował ITTF Para Polish Open we
Władysławowie. W wydarzeniu uczestniczyło 170 zawodników z 31 państw. Polskę
reprezentowało 20 zawodników.
Turniej został oceniony bardzo pozytywnie. Osiągnął dodatni wynik finansowy.
ITTF Challenge Gliwice Polish Open
W terminie 11-15.03.2020 r. zaplanowano turniej seniorski na hali Arena Gliwice. Na
turniej zgłosiło się około 180 zawodników, jednak wraz z pogarszającą się sytuacją
epidemiologiczną na świecie zawodnicy wycofywali się. Finalnie do Gliwic zjechało 120
zawodników z 40 państw.
Ze względu na pogarszającą się sytuację w kraju i na świecie, wydarzenie zostało
przerwane. Wynik finansowy tego turnieju okazał się zerowy.
Na 2020 roku zaplanowano również 2020 Polish Junior & Cadet Open - ITTF Premium
Junior Circuit oraz Mistrzostwa Europy Seniorów, jednakże ze względu na pandemię
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turniej juniorski został odwołany, natomiast Mistrzostwa Europy przeniesiono na
czerwiec 2021 r.
Wydarzenia promocyjne
Pingpong na trawie
W 2020 roku PZTS po raz pierwszy zorganizował cykl 10 pikników pingpongowych
zorganizowanych w okresie 4 lipca – 5 września w parku im. Romana Kozłowskiego na
Ursynowie oraz na terenie OSiR Żoliborz. Partnerami wydarzenia byli: Ministerstwo
Sportu, Totalizator Sportowy, Urząd Dzielnicy Ursynów oraz Toyota Bielany. Cały cykl
pikników łącznie odwiedziło około 15000 osób.
Na uczestników wydarzenia czekały takie atrakcje jak: turnieje tenisowe, zajęcia z
animatorami tenisa stołowego, możliwość wypróbowania swoich sił w starciu z
profesjonalnym robotem, strefa artystyczna czy strefa relaksu.
Narodowy Dzień Tenisa Stołowego
Wydarzenie zorganizowana 13 września w 21 miastach: Warszawa, Gdańsk, Kraków,
Poznań, Bydgoszcz, Białystok, Gliwice, Wałbrzych, Zielona Góra, Dębica, Ostróda, Bilcza,
Grodzisk Mazowiecki, Jedlińsk, Jeżewo, Piaseczno, Rawa Mazowiecka, Gorzów Śląski,
Turawa, Sianów, oraz Wola Osowińska. Uczestniczyło w nim blisko 5500 osób, liczba
uczestników wynikała z ograniczeń ilościowych wprowadzonych przez rozporządzenia
regulujące sytuację epidemiologiczną w kraju.
Podczas eventu zaplanowano następujące atrakcje: amatorskie turnieje tenisa
stołowego, spotkania z gwiazdami tenisa stołowego, mecze pokazowe, gry i zabawy
sprawnościowe, konkursy z nagrodami i wiele innych. W wydarzeniu uczestniczyły takie
sławy tenisa stołowego jak: Lucjan Błaszczyk, Leszek Kucharski czy Daniel Górak.
Spotkaj się z mistrzem w swojej szkole
W okresie jesiennym zorganizowano 70 spotkań w całej Polsce. Łącznie udział wzięło
w nich ponad 3200 dzieci ze szkół podstawowych, z klas od przedszkolnych do 4-5 klasy
szkoły podstawowej włącznie. Do przygotowania wszystkich eventów zaangażowanych
było ponad 180 osób, byli to trenerzy i lokalni animatorzy związani z tenisem stołowym
Twarzą projektu został Leszek Kucharski, w spotkaniach udział brali też inni
mistrzowie (zawodnicy i legendy tenisa stołowego w Polsce), którzy swoimi
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osiągnięciami dawali dzieciom cenne rady związane z tym pięknym sportem. Do
największych sław spotykających się z dziećmi należy zaliczyć: Natalie Bajor, Agatę
Zakrzewską, Marcina Kusińskiego, Filipa Szymańskiego, Tomasza Lewandowskiego, czy
Wang Zeng Yi.
Odznaczenia PZTS
W 2020 roku przyznano następujące odznaczenia związkowe:
• Złota Odznaka PZTS – 14
• Srebrna Odznaka PZTS – 7
• Brązowa Odznaka PZTS – 3
W 2020 roku po raz pierwszy nadano tytuł Członka Honorowego Polskiego Związku
Tenisa Stołowego, otrzymało go 16 osób.

Sprawozdanie z działalności
Centrum Szklenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego
Prace remontowe przeprowadzone na terenie CS PZTS:
1. Wymieniono oswietlenie hali sportowej na LED
2. Wymieniono wykładzinę w pokojach goscinnych CS PZTS
3. Wymieniono oswietlenie ewakuacyjne w całym obiekcie CS PZTS
4. Wymieniono oswietlenie awaryjne na całym obiekcie CS PZTS
5. Przeprowadzono malowanie pokoi w internacie oraz szatniach
6. Naprawiono stolarkę aluminiową w oknach i drzwiach
7. Wymieniona zostanie (termin wykonania 04/2021) sauna w odnowie biologicznej
8. Zakupiona została bieznia elektryczna do salki fitness
9. Zakupione zostało dodatkowe nagłosnie na halę sportową
10. Zakupione zostały dwa rowery treningowe
11. Zakupiony został sprzęt do ozonowania pomieszczen
12. Zakupiono 15 łozek (dostawek)
13. Zakupiono 2 szafy na sprzęt sportowy

Zrealizowane akcje szkoleniowe:
Szkolenie w ramach OSSM Gdansk realizowano w okresie od 1.01 do 31.12.2020 (z
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przerwą spowodowana lock downem w miesiącach marzec – maj). Grupa szkoleniowa
OSSM liczy 19 zawodnikow w wieku 11 – 21 lat.
Ponadto, na terenie CS PZTS zorganizowano następujące akcje szkoleniowe:
•

4 x konsultacja szkoleniowa Kadry Narodowej Juniorek i kadetek

•

1 x konsultacja szkoleniowa Kadry Narodowej Seniorow

•

2 x konsultacja szkoleniowa Kadry Narodowej Juniorow i kadetow

•

3 x konsultacja szkoleniowa Kadry Wojewodztwa Podlaskiego

•

1 x konsultacja szkoleniowa Klub Olimpijczyk Jezewo

Ze względu na pandemię Covid 19 nie doszły do skutku komercyjne zgrupowania z
Niemiec i Francji w okresie lipiec – sierpien.
Na obiekcie CS PZTS prowadzona jest działalnosc związana z wynajmem hali do gry
rekreacyjnej dla amatorow poza godzinami treningowymi Kadry Narodowej i OSSM
Gdansk. W weekendy odbywały się turnieje OPEN PZTS dla zawodnikow do II ligi
włącznie. Liczba uczestnikow jednego turnieju to 25 -50 osob. W turniejach OPEN PZTS
w celach szkoleniowych brali udział najmłodsi zawodnicy szkolni OSSM Gdansk
Wydarzenia sportowe zorganizowane na terenie CS PZTS:
•

TOP 16 Lotto Superligi Męzczyzn

•

TOP 16 Ekstraklasy Kobiet

•

Grand Prix Polski Seniorow

•

Grand Prix Polski Osob Niepełnosprawnych

•

Grand Prix Polski Weteranow

•

Integracyjne MP AZS

•

Narodowy Dzien Tenisa Stołowego

•

Festiwal tenisa stołowego

•

Akcja sportowa Talentiada

•

Turniej Open dla WOSP

•

Turniej Open dla Fundacji Natalii Partyki
Dariusz Szumacher
Prezes Zarządu PZTS
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Sprawozdanie Sportowe za 2020 rok
Kalendarz najważniejszych wydarzeń
Styczeń
•

Turniej drużynowych kwalifikacji światowych na IO w Tokio, Gondomar
(Portugalia) 22-26.01.2020

Awans na IO w Tokio drużyny seniorek w składzie Li Qian, Natalia Partyka, Natalia
Bajor i Julia Ślązak. Wspaniały sukces żeńskiej reprezentacji zapewnił także awans dwóch
singlistek na turniej indywidualny w Tokio.
Nie udało się awansować reprezentacji mężczyzn w składzie Jakub Dyjas, Marek
Badowski, Samuel Kulczycki i Maciej Kubik.
•

ITTF World Tour German Open w Magdeburgu (Niemcy), 28.01.-02.02.2020

W związku z uzyskaniem kwalifikacji olimpijskich w drużynie i w grze pojedynczej,
sztab szkoleniowy kadry narodowej seniorek podjął decyzje o wycofaniu ze startu w
Magdeburgu zawodniczek Li Qian i Natalii Partyki. W turnieju w Magdeburgu wystąpiła
jedynie Natalia Bajor, która po dwóch zwycięstwach w turnieju kwalifikacji do zawodów
głównych, przegrała o awans z Chinką Gu Yuting. Seniorzy w składzie Jakub Dyjas i Marek
Badowski odpadli już we wstępnej fazie kwalifikacji do turnieju głównego. To samo
spotkało naszą parę mieszaną Bajor/Badowski. Najlepiej zaprezentował się Jakub Dyjas z
Belgiem Cedricem Nuytinckiem. Międzynarodowa para dotarła do półfinału zawodów
deblowych. W meczu o finał ulegli parze chińskiej Ma Long/Lin Gaoyuan.
Luty
•

ETTU TOP-16 seniorów i seniorek w Montreux (Szwajcaria), 08-09.02.2020

Sukcesem Natalii Partyki był jej drugi z rzędu udział w prestizowym turnieju TOP-16.
Nasza reprezentantka zakwalifikowała się do turnieju w Montreux z listy zawodniczek
rezerwowych. W wyniku bardzo trudnego losowania, trafiła juz w pierwszej rundzie na
pozniejszą zwycięzczynię Niemkę Solję. Po porazce w 1/8 finału zajęła miejsce w
przedziale 9-16.
•

ITTF Czech Junior & Cadet Open w Hodoninie (Czechy), 12-16.02.2020

Najlepsze rezultaty osiągnęli nasi juniorzy. Dwóch naszych reprezentantów dotarło
do finału turnieju singlistów, w którym Samuel Kulczycki pokonał Macieja Kubika. Złoty
medal w turnieju gier podwójnych zdobyła para Miłosz Redzimski/Łukasz Sokołowski.
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Nasi juniorzy dołożyli jeszcze złoto w turnieju drużynowym. Drużyna wystąpiła w
składzie Kulczycki, Kubik, Redzimski i Sokołowski. Bardzo dobry występ zanotował także
Mateusz Zalewki w kategorii kadetów. Zdobył srebrny medal w turnieju gier
pojedynczych. Przegrał dopiero 2:3 w finale z Tajwańczykiem Chang Yu-Anem. W 1/4
finału odpadła drużyna kadetów w składzie Mateusz Zalewski, Alan Kulczycki, Miłosz
Sawczak i Dawid Jadam. Nasze juniorki nie osiągnęły fazy ćwierćfinałów w żadnej
konkurencji. Kadetkom udało się to w turnieju gier podwójnych. Anna Brzyska i Zuzanna
Wielgos przegrały walkę o medal z reprezentantkami Tajwanu.
•

ITTF World Tour Hungary Open w Budapeszcie (Węgry), 18-23.02.2020

W związku z mikro urazami oraz z nadmierna iloscią startow (rozgrywki ligowe) sztab
kadry narodowej seniorek podjął decyzję o wycofaniu ze startu w Budapeszcie
zawodniczek-Natalii Partyki i Natalii Bajor. Na Węgry pojechały za to siostry Anna i
Katarzyna Węgrzyn. Obydwie zawodniczki odpadły w kwalifikacjach do turnieju
głownego. Anna Węgrzyn dotarła do trzeciej rundy, przegrywając o awans do zawodow
głownych z Sawettabut z Tajlandii. Jej siostra Katarzyna, przegrała juz w pierwszej
rundzie z Japonką Nagasaki. W turnieju gier podwojnych obydwie nasze reprezentantki
przegrały o awans do zawodow głownych z Rumunkami Samara/Ciobanu. Jakub Dyjas
przebrnął przez kwalifikacje do turnieju głownego, a następnie w 1/16 finału pokonał
Dunczyka Grotha. Przegrał dopiero 3:4 w 1/8 finału z Niemcem Ovtcharovem. Marek
Badowski odpadł w trzeciej rundzie kwalifikacji. Para deblowa Dyjas (POL)/Nuytinck
(BEL) po raz kolejny w tym roku dotarła do 1/2 finału. O wejscie do finału przegrali z parą
niemiecką Franziska/Duda.
•

Indywidualne

Mistrzostwa

Polski

seniorów

w

Białymstoku

28.02.-01.03.2020
Złoty medal w turnieju indywidualnym seniorek zdobyła Natalia Bajor, srebrny
Paulina Krzysiek, a brązowe Kinga Stefańska i Wiktoria Wróbel. Wśród seniorów złoto
wywalczył Jakub Dyjas, srebro Patryk Chojnowski, a brązowe medale zdobyli Maciej
Kubik i Robert Floras. W konkurencji gier podwójnych seniorek złoto zdobyły Natalia
Bajor i Kinga Stefańska pokonując w finale Karolinę Pęk i Emilię Kijok. Brązowe medale
zdobyły Aleksandra Michalak i Roksana Załomska, oraz Anna i Katarzyna Węgrzyn.
Wśród seniorów złoto przypadło Konradowi Kulpie w parze z Tomaszem Kotowskim,
którzy pokonali w finale parę Piotr Chodorski i Filip Szymański. Brązowe medale zdobyli
Marek Badowski/Robert Floras, oraz Jakub Dyjas/Damian Węderlich. W grze mieszanej
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triumfowali Samuel Kulczycki z Katarzyną Węgrzyn. Srebro dla Roberta Florasa i Anny
Węgrzyn. Brązowe medale zdobyły pary Jakub Perek/Natalia Bajor i Tomasz
Lewandowski/Paulina Krzysiek.
Marzec
•

ITTF World Tour Qatar Open w Doha (Katar), 03-08.03.2020

W zawodach wzięły udział dwie nasze reprezentantki Natalia Partyka i Natalia Bajor.
Obydwie odpadły w kwalifikacjach do turnieju głównego. Partyka w drugiej rundzie, a
Bajor w trzeciej. W turnieju gier podwójnych przegrały w 1/8 finału z reprezentantkami
Singapuru – Lin Ye/Yu Mengyu. Na rundzie kwalifikacyjnej zakończył start także nasz
mikst Badowski/Bajor. W turnieju mężczyzn mieliśmy tylko jednego reprezentanta.
Marek Badowski przeszedł przez dwie rundy kwalifikacji do turnieju głównego, by w
decydującej o awansie grze przegrać 1:4 z Hindusem Amalrayem.
•

Młodzieżowe ME w Varazdin (Chorwacja), 04-08.03.2020

Awans na zawody uzyskali z listy rankingowej ETTU: Anna i Katarzyna Węgrzyn, Julia
Ślązak, Julia Szymczak, Samuel Kulczycki, Maciej Kubik, Artur Grela i Jan Zandecki.
Największy sukces osiągnęły siostry Węgrzyn zdobywając brązowe medale w grze
podwójnej. Do 1/4 finału dotarła w turnieju singlistek Anna Węgrzyn. W przedziale miejsc
9-16 ukończyły zawody pary deblowe Samuel Kulczycki/Maciej Kubik i Artur Grela/Jan
Zandecki, oraz mikst Samuel Kulczycki/Katarzyna Węgrzyn. W przedziale miejsc 17-32
znaleźli się - Katarzyna Węgrzyn, Julia Ślązak, Jan Zandecki, Artur Grela i Samuel Kulczycki
w turnieju gier pojedynczych, para deblowa Julia Ślązak/Julia Szymczak i miksty Maciej
Kubik/Anna Węgrzyn, oraz Artur Grela/Julia Ślązak. Maciej Kubik i Julia Szymczak
ukończyli turniej gier pojedynczych w przedziale miejsc 33-40, a mikst Jan Zandecki/Julia
Szymczak w przedziale miejsc 33-47.
•

ITTF Challenge Polish Open w Gliwicach, 11-15.03.2020

Rozpoczęte 11.03.2020 zawody zostały przerwane 13.03.2020. Było to spowodowane
decyzją Rządu o wprowadzeniu lockdownu w związku z pandemią COVID-19.
Wprowadzone w Polsce i na całym świecie obostrzenia związane z pandemią, oraz w
dbałości o zdrowie i życie sportowców, światowe władze tenisa stołowego (ITTF)
zawiesiły a następnie odwołały lub przeniosły na rok 2021 wszystkie zawody
międzynarodowe. Decyzją MKOl, odwołano również zaplanowane na lipiec Igrzyska
Olimpijskie w Tokio. W kraju nie dokończono rozgrywek ligowych, a wszystkie zawody
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rangi mistrzostw Polski przeniesiono na drugą połowę roku. Nie odbyły się również
zaplanowane we wrześniu w Warszawie Indywidualne ME seniorów, oraz ME juniorów i
kadetów które miały się odbyć w Zagrzebiu (Chorwacja).
Wrzesień
•

Drużynowe i indywidualne Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Sępólnie
Krajeńskim, 03-06.09.2020

W turnieju indywidualnym pań złoto zdobyła Katarzyna Węgrzyn, która w finale
pokonała swoją siostrę Annę. Brązowe medale zdobyły Agata Zakrzewska i Julia
Szymczak. W finale turnieju indywidualnego młodzieżowców Artur Grela pokonał Kamila
Nalepę. Brązowe medale zdobyli Łukasz Wachowiak i Jakub Witkowski. W turnieju gier
podwójnych pań złoty medal zdobyły Anna i Katarzyna Węgrzyn, które w finale pokonały
Agatę Zakrzewską i Gabrielę Dyszkiewicz. Brązowe medale zdobyły pary Zuzanna
Błażejewicz/Agata Szczuka i Julia Ślązak/Maja Miklaszewska. Wśród panów złoto zdobyła
para Kamil Nalepa/Łukasz Wachowiak. Srebrne medale dla Kacpra Petasia i Przemysława
Walaszka. Na najniższym stopniu podium stanęli Artur Grela/Jan Zandecki, oraz Jakub
Witkowski/Jakub Miszkurka. Turniej gier mieszanych zakończył się zwycięstwem pary
Łukasz Wachowiak/Katarzyna Węgrzyn. Srebro dla Artura Greli i Aleksandry Michalak.
Brąz dla Przemysława Walaszka i Anny Węgrzyn, oraz Kacpra Petasia i Agaty
Zakrzewskiej. W turnieju drużynowym kobiet złoto przypadło zespołowi KU AZS UE
Wrocław, srebro zdobyła drużyna JKTS Jastrzębie Zdrój, a brąz LUKS Chełmno i drużynie
województwa podlaskiego. W turnieju drużynowym mężczyzn złoto dla drużyny
województwa Kujawsko-Pomorskiego, która w finale pokonała pierwszy zespół UKS
Dojlidy Białystok. Brązowe medale zdobyły zespoły ZKS Zielona Góra I i Ostródzianki
Ostróda.
•

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Kraśniku, 24-27.09.2020

Turniej gier pojedynczych, podwójnych i mieszanych
Mistrzynią Polski kadetek została Wiktoria Wróbel, która pokonała w finale Zuzannę
Wielgos. Brązowe medale zdobyły Anna Brzyska i Paula Krysińska. Wśród kadetów złoto
wywalczył Mateusz Zalewski. Srebro dla Miłosza Sawczaka. Brązowe medale zdobyli
Jacek Mitas i Bartłomiej Skórko.
W grach podwójnych kadetek złote medale zdobyły Ilona Anna Brzyska i Zuzanna
Wielgos, które pokonały w finale Wiktorię Wróbel i Julię Furman. Brązowe medale dla
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Aleksandry Guzik i Liliany Przybył, oraz Pauli Krysińskiej i Ewy Krakowiak . W grach
podwójnych kadetów na najwyższym stopniu podium stanęli Mateusz Zalewski i Miłosz
Sawczak. Srebrne medale zdobyli Bartłomiej Skórko i Dawid Michna. Brązowe medale dla
Michała Gawlasa i Pawła Poloka, oraz Alana Kulczyckiego i Mateusza Żelengowskiego.
W turnieju gier mieszanych złoto dla Mateusza Zalewskiego i Anny Brzyskiej, srebro
dla Dawida Michny i Wiktorii Wróbel, a brąz dla Miłosza Sawczaka i Emilii Skuby, oraz
Michała Gawlasa i Aleksandry Guzik.
Turniej drużynowy
W kategorii kadetek wygrały zawodniczki z klubu MRKS Gdańsk. W finale pokonały
one pierwszy zespół KS Bronowianki Kraków. Brązowe medale dla drużyn KS Sygnał
Lublin i Politechniki Rzeszów. W kategorii kadetów złoto dla drużyny KS Bogoria
Grodzisk Mazowiecki. Srebro dla ZKS Zielona Góra. Brąz wywalczyły UKS Dojlidy
Białystok I i JKTS Jastrzębie-Zdrój.
Październik
•

Drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Polski juniorów w Gliwicach, 0811.10.2020

Turniej gier pojedynczych, podwójnych i mieszanych
Złoty medal w turnieju singlistek zdobyła Martyna Lis która w finale pokonała Natalię
Szymczyk. Brązowe medale wywalczyły Anna Kubiak i Zuzanna Kowalczyk. Wśród
juniorów zwyciężył Miłosz Redzimski. Srebro dla Łukasza Sokołowskiego, a brąz dla
Michała Małachowskiego i Maksymiliana Miastowskiego.
W turnieju gier podwójnych juniorek złoty medal zdobyły Julia Tomecka i Klaudia
Franaszczuk. Srebro Dominika Gilewska i Ilona Sztwiertnia. Brąz dla Julii Filipowicz i Julii
Łąckiej, oraz Martyny Lis i Julii Więckowskiej. W grze podwójnej juniorów złoto dla pary
Szymon Kolasa/Maksymilian Miastowski. Srebro dla Miłosza Redzimskiego i Patryka
Pyśka. Brązowe medale dla Kuby Kwapisia i Damiana Korczaka, oraz Patryka Bieleckiego
i Patryka Lewandowskiego.
W turnieju gier mieszanych złote medale dla Miłosza Redzimskiego i Martyny Lis.
Srebro dla Jakuba Stecyszyna i Natalii Szymczyk. Brązowe medale dla Kuby Kwapisia i
Anny Kubiak, oraz Michała Małachowskiego i Aleksandry Jarkowskiej.
Turniej drużynowy
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Złoty medal w turnieju juniorek zdobył pierwszy zespół MKS Skarbek Tarnowskie
Góry po zwycięstwie w finale z KS Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Brązowe medale
zdobyły drużyny MKS Rokita Brzeg Dolny i KS Bronowianka Kraków. Wśród juniorów
triumfował zespół KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki, pokonując w finale Politechnikę
Rzeszów. Brązowe medale zdobyli ZKS Zielona Góra i MLKS Ostródzianka Ostróda.
•

ETTU TOP-10 juniorów, juniorek, kadetów i kadetek w Berlinie (Niemcy),
09-11.10.2020

W zawodach mieli wystartować – Samuel Kulczycki i Maciej Kubik w kategorii
juniorów, Mateusz Zalewski w kategorii kadetów i Anna Brzyska w kategorii kadetek. W
ostateczności wystartował tylko Mateusz Zalewski, który ukończył zawody na piątym
miejscu. Pozytywny wynik testu PCR wyeliminował z zawodów Annę Brzyską. Samuel
Kulczycki i Maciej Kubik musieli odbyć kwarantannę ze względu na bezpośredni kontakt
z osobą zakażoną koronawirusem. Mimo nadzwyczajnych środków ostrożności na
miejscu zawodów, po turnieju w Berlinie wykryto 6 nowych przypadków zakażenia
koronawirusem u osób które brały w nim udział.

Sprawozdanie sportowe za 2021 rok
Kalendarz najważniejszych wydarzeń
Marzec
Zgłosiliśmy dwóch zawodników (Jakub Dyjas i Marek Badowski) do zawodów WTT
Contender w Doha (Katar), 28.02.-06.03.2021 i WTT Star Contender w Doha (Katar), 513.03.2021. Nie wzięliśmy jednak w nich udziału ze względu na kontuzję Marka
Badowskiego i pozytywny wynik testu PCR Jakuba Dyjasa na dwa dni przed wylotem na
miejsce zawodów.
•

Turniej indywidualnych kwalifikacji światowych do IO w Tokio, Doha
(Katar) 14-17.03.2021

W turnieju wystąpiło dwóch naszych reprezentantów – Jakub Dyjas i Samuel
Kulczycki. Nie uzyskali jednak awansu na IO w Tokio.
•

Indywidualne Mistrzostwa Polski seniorów w Arłamowie, 26-28.03.2021

Złoty medal w turnieju indywidualnym seniorek zdobyła Natalia Bajor, srebrny
Katarzyna Grzybowska-Franc, a brązowe Katarzyna Węgrzyn i Paulina Krzysiek. Wśród
seniorów złoto wywalczył Samuel Kulczycki, srebro Robert Floras, a brązowe medale
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zdobyli Patryk Chojnowski i Miłosz Redzimski. W konkurencji gier podwójnych seniorek
złoto zdobyły Natalia Bajor i Katarzyna Grzybowska-Franc, pokonując w finale Roksanę
Załomską i Aleksandrę Michalak. Brązowe medale zdobyły Paulina Krzysiek i Katarzyna
Ślifirczyk, oraz Wiktoria Wróbel i Ilona Sztwiertnia. Wśród seniorów złoto przypadło
Robertowi Florasowi w parze z Danielem Bąkiem, którzy pokonali w finale parę Tomasz
Lewandowski/Piotr Chodorski. Brązowe medale zdobyli Konrad Kulpa/Tomasz
Kotowski, oraz bracia Adam i Sławomir Dosz. W grze mieszanej triumfowali Samuel
Kulczycki z Katarzyną Węgrzyn. Srebro dla Tomasza Lewandowskiego i Pauliny Krzysiek.
Brązowe medale zdobyły pary
Jakub Perek /Natalia Bajor i Robert Floras/Anna Węgrzyn.
Kwiecień
•

Turniej indywidualnych kwalifikacji kontynentalnych do IO w Tokio,
Guimaraes (Portugalia) 21-25.04.2021

Tak jak wcześniej w Katarze, w turnieju wystąpiło dwóch tych samych naszych
reprezentantów – Jakub Dyjas i Samuel Kulczycki. Nie uzyskali jednak awansu na IO w
Tokio.
Maj
•

Drużynowe i indywidualne Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Gliwicach, 2730.05.2021

W turnieju indywidualnym pań złoto zdobyła Anna Węgrzyn, która w finale pokonała
swoją siostrę Katarzynę. Brązowe medale zdobyły Maja Miklaszewska i Aleksandra
Michalak. W finale turnieju indywidualnego młodzieżowców Samuel Kulczycki pokonał
Artura Grelę. Brązowe medale zdobyli Jan Zandecki i Przemysław Walaszek. W turnieju
gier podwójnych pań złoty medal zdobyły Agata Zakrzewska/Gabriela Dyszkiewicz, które
w finale pokonały Maję Miklaszewską i Aleksandrę Michalak. Brązowe medale przypadły
Klaudii Franaszczuk i Julii Tomeckiej, oraz Julii Jackowskiej i Kamili Gryko. Wśród panów
złoto zdobyła para Kacper Petaś/Przemysław Walaszek. Srebrne medale dla Łukasza
Wachowiaka i Piotra Chłodnickiego. Na najniższym stopniu podium stanęli Artur
Grela/Jan Zandecki, oraz Kamil Dziadek/Samuel Kulczycki. Turniej gier mieszanych
zakończył się zwycięstwem pary Łukasz Wachowiak /Katarzyna Węgrzyn. Srebro dla
Samuela Kulczyckiego i Gabrieli Dyszkiewicz. Brąz dla Przemysława Walaszka i Anny
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Węgrzyn, oraz Artura Greli i Aleksandry Michalak. W turnieju drużynowym kobiet złoto
przypadło zespołowi KU AZS UE Wrocław, srebro JKTS Jastrzębie-Zdrój, a brąz KS Bogorii
Grodzisk Mazowiecki i drużynie Województwa Podkarpackiego. W turnieju drużynowym
mężczyzn złoto drużyny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która w finale pokonała
Energę KTS Toruń. Brązowe medale zdobyły pierwsze drużyny ZKS-u z Zielonej Góry i
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
•

Drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Polski juniorów w Ustrzykach
Dolnych, 27-30.05.2021

Turniej drużynowy
Złoty medal w turnieju juniorek zdobył pierwszy zespół Politechniki Rzeszów po
zwycięstwie w finale z pierwszą drużyną MRKS-u Gdańsk. Brązowe medale zdobyły KU
AZS UE Wrocław i JKTS Jastrzębie-Zdrój.
Wśród juniorów triumfowała drużyna KS Dekorglass Działdowo, pokonując w finale
pierwszy zespół Politechniki Rzeszów. Brązowe medale zdobyły Ostródzianka Ostróda i
KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki.
Turniej gier pojedynczych, podwójnych i mieszanych
Złoty medal w turnieju singlistek zdobyła Wiktoria Wróbel która w finale pokonała
Annę Brzyską. Brązowe medale wywalczyły Zuzanna Wielgos i Anna Kubiak.
Wśród juniorów zwyciężył Miłosz Redzimski. Srebro dla Macieja Kubika, a brąz dla
Szymona Kolasy i Maksymiliana Miastowskiego.
W turnieju gier podwójnych juniorek złote medale zdobyły Anna Brzyska i Zuzanna
Wielgos. Srebrne Wiktoria Wróbel i Ilona Sztwiertnia, a brązowe Zuzanna Gaworska i Julia
Furman, oraz Natalia Szymczyk i Anna Kubiak. W grze podwójnej juniorów złoto dla pary
Miłosz Redzimski/Maciej Kubik. Srebro dla Szymona Kolasy i Maksymiliana
Miastowskiego. Brązowe medale dla Patryka Bieleckiego i Patryka Lewandowskiego, oraz
Miłosza Sawczaka i Dawid Kosmala.
W turnieju gier mieszanych złote medale dla Patryka Dziuby i Anny Brzyskiej. Srebro
dla Szymona Kolasy i Ilony Sztwiertni. Brązowe medale dla Jakuba Stecyszyna i Natalii
Szymczyk, oraz Mateusza Zalewskiego i Zuzanny Gaworskiej.
Czerwiec
•

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Rawie Mazowieckiej, 17-20.06.2021

Turniej drużynowy
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W kategorii kadetek wygrały zawodniczki KU AZS UE Wrocław które pokonały
pierwszy zespołu KS Bronowianki Kraków. Brązowe medale dla drużyn Warmii Lidzbark
Warmiński i UKS-u Gryf Gdów. W kategorii kadetów złoto dla pierwszej drużyny UKS-u
Dojlidy Białystok. Srebro dla PKS Kolping Jarosław. Brąz wywalczyły MRKS Gdańsk i
Dwójka Rawa Mazowiecka.
Turniej gier pojedynczych, podwójnych i mieszanych
Mistrzynią Polski kadetek została Zofia Śliwka, która pokonała w finale Aleksandrę
Guzik. Brązowe medale zdobyły Natalia Bogdanowicz i Natalia Gaworska. Wśród kadetów
złoto wywalczył Alan Kulczycki. Srebro przypadło Michałowi Wandachowiczowi.
Brązowe medale zdobyli Rafał Formela i Szymon Brud.
W grach podwójnych kadetek złote medale zdobyły Aleksandra Guzik i Liliana
Przybył, które pokonały w finale Oliwię Wątor i Malwinę Jarecką. Brązowe medale dla
Natalii Bogdanowicz i Zuzanny Pawelec, oraz Natalii Gaworskiej i Karoliny Hołdy. W grach
podwójnych kadetów na najwyższym stopniu podium stanęli Marcel Błaszczyk i Dawid
Jadam. Srebrne medale zdobyli Alan Kulczycki i Michał Wandachowicz. Brązowe medale
dla Mikołaja Łukaszewskiego i Rafała Formeli, oraz Miłosza Piecowskiego i Maksymiliana
Gwizdona.
W turnieju gier mieszanych złoto dla Alana Kulczyckiego i Oliwii Wątor, srebro dla
Marcela Błaszczyka i Natalii Gaworskiej, a brąz dla Miłosza Piecowskiego i Zuzanny Syrdy,
oraz Artura Gromka i Natalii Bogdanowicz.
•

Indywidualne Mistrzostwa Europy seniorów w Warszawie, 22-27.06.2021

Zawody zostały zdominowane przez reprezentację Niemiec. Dotyczy to zarówno
występu mężczyzn jak i kobiet. W finałach turniejów gier pojedynczych i podwójnych
seniorek wystąpiły zawodniczki reprezentujące tylko ten kraj. Wewnętrzna rywalizacja
reprezentantów Niemiec także w finale turnieju gier pojedynczych seniorów. Złoty medal
dla pary niemieckiej również w turnieju par mieszanych. Tylko w turnieju gier
podwójnych seniorów wystąpiły dwie pary spoza tego kraju. Debel rosyjski Lev
Katsman/Maksim Grebnev pokonał w meczu o złoty medal 3:1 naszego Jakuba Dyjasa i
Belga Cedrica Nuytincka. Mieliśmy jeszcze w ćwierćfinale parę mieszaną Jakub
Dyjas/Natalia Partyka. W meczu o wejście do strefy medalowej pokonał ich jednak 3:2
mikst francuski - Emmanuel Lebesson/Jia Nan Yuan. W turnieju gier pojedynczych
seniorek startowały Natalia Partyka, Natalia Bajor, Katarzyna Grzybowska-Franc i siostry
Anna i Katarzyna Węgrzyn. Najlepiej spisała się Natalia Bajor która doszła do 1/8 finału,
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gdzie po dramatycznym pojedynku przegrała 3:4 z późniejsza złotą medalistką Petrissą
Solją z Niemiec, nie wykorzystując w tym meczu dwóch piłek meczowych. Natalia Partyka,
Katarzyna Grzybowska-Franc i Katarzyna Węgrzyn zakończyły występ na pierwszej
rundzie turnieju głównego, a Anna Węgrzyn odpadła w kwalifikacjach do turnieju
głównego. W turnieju gier pojedynczych seniorów Jakub Dyjas i Samuel Kulczycki odpadli
w 1/16 finału. Dla tego drugiego był to udany występ, gdyż startował w Warszawie z
odległym numerem rankingowym i do turnieju głównego awansował z kwalifikacji, a
następnie pokonał znacznie wyżej sklasyfikowanego Rosjanina Skaczkowa. W turnieju
gier podwójnych kobiet Natalia Bajor i Natalia Partyka przegrały w pierwszej rundzie
turnieju

głównego

z

międzynarodową

parą

holendersko-węgierską

Britt

Eerland/Georgina Pota. Siostry Anna i Katarzyna Węgrzyn dotarły do 1/8 finału gdzie
przegrały 0:3 z parą francuską Loeuillette/Yuan. W turnieju gier podwójnych seniorów
Samuel Kulczycki i Maciej Kubik także dotarli do fazy 1/8 finału gdzie ulegli parze
portugalskiej Tiago Apolonia/Joao Monteiro. Mieliśmy w turnieju gier mieszanych także
parę Kulczycki/Bajor. Przegrała ona jednak już w pierwszej rundzie kwalifikacji do
turnieju głównego.
Lipiec
•

Igrzyska Olimpijskie w Tokio, 24.07.-06.08.2021

Do turnieju olimpijskiego udało się zakwalifikować naszej drużynie seniorek, a
poprzez to, mieliśmy również dwie zawodniczki w turnieju gier pojedynczych. Nasze
panie nie zaliczyły jednak udanego występu. Zarówno Natalia Partyka i Li Qian odpadły
już w drugiej rundzie turnieju gier pojedynczych zajmując miejsca w przedziale 33-48 (na
70 startujących zawodniczek). Na pierwszej rundzie (1/8 finału) zakończył się także nasz
start w turnieju drużynowym. Nasze panie przegrały 0:3 z reprezentacją Korei
Południowej. Szkoda niewykorzystanej szansy na dobry start w tym meczu po porażce
debla Partyka/Bajor. Nasze zawodniczki nie wykorzystały w tym pojedynku trzech piłek
meczowych. Po pięciu setach uległa także swej przeciwniczce Natalia Bajor. Jest duża
różnica w poziomie gry najlepszych Azjatek i Europejek (na korzyść Azjatek), co pokazały
ostateczne wyniki osiągnięte we wszystkich konkurencjach rozegranych na igrzyskach.
W turnieju gier pojedynczych pań złoty i srebrny medal zdobyły Chinki (Chen Meng i Sun
Yingsha), a brąz wywalczyła Japonka Mima Ito po zwycięstwie z Yu Mengyu z Singapuru.
Także w turnieju par mieszanych mieliśmy na podium trzy pary azjatyckie. Złote medale
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zdobyli Jun Mizutani/Mima Ito z Japonii, srebrne Chińczycy Xu Xin/Liu Shiwen, a brązowe
Lin Yun-Ju/Cheng I-Ching z Tajwanu. Chinki zdobyły także złote medale w turnieju
drużynowym po zdecydowanym zwycięstwie w finale z Japonkami. Brązowe medale
zdobyła reprezentacja Hongkongu pokonując Niemki. W turnieju seniorów aż tak
wyraźnej dominacji Azji nad d Europą nie było. Złoty i srebrny medal w turnieju
indywidualnym zdobyli co prawda Chińczycy Ma Long i Fan Zhendong, ale późniejszy
złoty medalista musiał się mocno napracować w półfinale z Niemcem Owczarowem z
którym wygrał 4:3 (11:9 w siódmym secie). Niemiec wywalczył w tych zawodach
brązowy medal, wygrywając decydujące starcie z Tajwańczykiem Lin Yun-Ju. Drużyna
Niemiec wygrała srebrne medale po porażce w finale z Chinami. We wcześniejszych
meczach pokonała jednak Tajwan i Japonię, która ostatecznie zdobyła brązowe medale.
•

Drużynowe i indywidualne ME juniorów i kadetów w Varazdin (Chorwacja),
18.07.-02.08.2021

To był najlepszy występ w historii polskiego tenisa stołowego na zawodach tej rangi
w kategorii juniorów i kadetów. Nasi zawodnicy i zawodniczki przywieźli z Chorwacji 9
medali. Złote medale zdobyli: drużyna juniorów w składzie Samuel Kulczycki, Maciej
Kubik, Miłosz Redzimski, Szymon Kolasa i Łukasz Sokołowski, para deblowa juniorów
Samuel Kulczycki/Maciej Kubik i para mieszana kadetów Miłosz Redzimski/Wiktoria
Wróbel.
Srebrny medal zdobył Samuel Kulczycki w turnieju gier pojedynczych juniorów.
Brązowe medale zdobyli: para mieszana juniorów Samuel Kulczycki/Anna Brzyska,
debel juniorek Anna Brzyska/Zuzanna Wielgos, Miłosz Redzimski w turnieju gier
pojedynczych kadetów, Drużyna kadetek w składzie Wiktoria Wróbel, Natalia
Bogdanowicz, Zofia Śliwka i Aleksandra Guzik, oraz para deblowa kadetów Miłosz
Redzimski/Alan Kulczycki.
Mieliśmy także w 1/4 finałów Macieja Kubika w turnieju gier pojedynczych juniorów,
Annę Brzyską w turnieju gier pojedynczych juniorek, drużynę juniorek, drużynę kadetów,
parę deblową juniorek – Ilona Sztwiertnia z Bułgarką Iliewą, oraz parę deblową kadetek
Wiktoria Wróbel/Natalia Bogdanowicz.
Część naszych reprezentantów zajęła miejsca w przedziale 9-16 (Wiktoria Wróbel,
Natalia Bogdanowicz, Zofia Śliwka i Alan Kulczycki w turniejach gier pojedynczych
kadetek i kadetów, oraz debel juniorów Szymon Kolasa/Łukasz Sokołowski, debel
kadetek

Zofia

Śliwka/Aleksandra

Guzik,

oraz

miksty
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juniorów

Mateusz

Zalewski/Zuzanna Wielgos i Maciej Kubik w parze z Niemką Sophią Klee), a pozostali nasi
reprezentanci ukończyli zawody w przedziałach miejsc 17-32 i dalszych.
Sierpień
•

ITTF Czech International Open w Ołomuńcu (Czechy), 21-25.08.2021

Najlepszy wynik na tych zawodach to srebro w turnieju gier podwójnych seniorek.
Zdobyły je siostry Anna i Katarzyna Węgrzyn. W 1/4 finału odpadła w turnieju gier
pojedynczych Natalia Bajor, oraz Katarzyna Węgrzyn w turnieju U-21. Wcześniej siostry
Węgrzyn odpadły w 1/16 finału turnieju gier pojedynczych, a Anna Węgrzyn w tej samej
fazie w turnieju U-21.
W tym roku czekają nas jeszcze cztery imprezy rangi mistrzowskiej. W dniach 28.09.03.10.21 wystąpimy na Drużynowych ME seniorów. Zawody odbędą się w Cluj-Napoca
(Rumunia). W listopadzie odbędą się dwie imprezy. Najpierw w dniach 10-14.11.2021
weźmiemy udział w Młodzieżowych ME w Spa (Belgia), a następnie w Indywidualnych
MŚ seniorów w Houston (USA), 23-29.11.2021. W dniach 02-08.12.2021 w Vila Nova de
Gaia (Portugalia)odbędą się Drużynowe i Indywidualne MŚ juniorów i kadetów. Ze
względu na zdobycie złotego medalu na ME juniorów, awans na nie uzyskała drużyna
juniorów. Wysokie miejsca w indywidualnym rankingu światowym zagwarantowały
również udział Samuela Kulczyckiego i Macieja Kubika w turnieju gier pojedynczych i
podwójnych. To samo dotyczy Miłosza Redzimskiego, który zakwalifikował się do
turnieju indywidualnego w kategorii kadetów. Rok 2021 obfitował w ciągłe zmiany dat
terminów akcji międzynarodowych. Dotyczy to terminów światowych i kontynentalnych
kwalifikacji olimpijskich i kwalifikacji do DME w Rumunii. Te ostatnie zostały w końcu
anulowane i obydwie nasze reprezentacje (żeńska i męska) zakwalifikowały się na nie bez
konieczności rozgrywania meczów kwalifikacyjnych. Ta sytuacja była związana z
panującą ciągle na świecie pandemią COVID-19. Z tej przyczyny musieliśmy także zmienić
terminy rozegrania MP we wszystkich kategoriach wiekowych.

Stefan Dryszel
Dyrektor Sportowy
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Sprawozdanie trenera Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych
za 2020 rok

8

Miejsce *

2

suma

Medaliści

Kraj

brązowe

Nazwa imprezy

srebrne

Data

złote

Medale

Turniej indywidualny:
PIOTR GRUDZIEŃ SM8 – ZŁOTY MEDAL
KATARZYNA MARSZAŁ SF6 – ZŁOTY MEDAL
RAFAŁ LIS SM4 – SREBRNY MEDAL
IGOR MISZTAL SM10 – SREBRNY MEDAL

1.

20.0222.02.
2020

POLISH OPEN 2020

DAJANA JASTRZĘBSKA SF7-8 – BRĄZOWY MEDAL

Władysławowo Polska

PATRYK CHOJNOWSKI SM10 – BRĄZOWY MEDAL
KRYSTYNA ŁYSIAK SF11 – BRĄZOWY MEDAL
TOMASZ JAKIMCZUK SM2 – BRĄZOWY MEDAL
MAKSYM CHUDZICKI SM7 – BRĄZOWY MEDAL
MACIEJ NALEPKA SM3 – BRĄZOWY MEDAL
Turniej drużynowy:
DOROTA NOWACKA/KRYSTYNA ŁYSIAK TF11 – ZŁOTY MEDAL

4,5

14,5

2

MAKSYM CHUDZICKI/MICHAŁ DEIGSLER TM7 – ZŁOTY MEDAL
TOMASZ JAKIMCZUK/CROSARA F. (ITA) TM1-2 – ZŁOTY MEDAL
KATARZYNA MARSZAŁ/DAJANA
BRĄZOWY MEDAL

JASTRZĘBSKA

TF6-8

–

MAREK CHYBIŃSKI/DAMIAN FIRA TM11 – BRĄZOWY MEDAL
Turniej indywidualny:
RAFAŁ CZUPER SM2 – ZŁOTY MEDAL
DAJANA JASTRZĘBSKA SF7-8 – SREBRNY MEDAL
KATARZYNA MARSZAŁ SF6 – SREBRNY MEDAL
MICHAŁ DEIGSLER SM7 – BRĄZOWY MEDAL
DOROTA NOWACKA SF11 – BRĄZOWY MEDAL
2.

COSTA BRAVA

05.0308.03.

SPANISH OPEN 2020

2020

Platja D’Aro

MACIEJ NALEPKA SM3 – BRĄZOWY MEDAL
RAFAŁ LIS SM4 – BRĄZOWY MEDAL
MAKSYM CHUDZICKI SM7 – BRĄZOWY MEDAL
Turniej drużynowy:
MAKSYM CHUDZICKI/MICHAŁ DEIGSLER TM7 – ZŁOTY MEDAL
TOMASZ JAKIMCZUK/RAFAŁ CZUPER TM2 – ZŁOTY MEDAL
DAJANA JASTRZĘBSKA/KATARZYNA MARSZAŁ TF6-7 – ZŁOTY
MEDAL
DOROTA NOWACKA/KRYSTYNA ŁYSIAK TF11 – ZŁOTY MEDAL
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5

3

5

13

1

MACIEJ NALEPKA/SVATOS P. (CZE) TM3-4 – SREBRNY MEDAL
IGOR MISZTAL/CORDUA L. (ITA) TM9-10 – SREBRNY MEDAL

*Miejsce w klasyfikacji medalowej
* Impreza główna (Igrzyska Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy)
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Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej PZTS
za 2020 rok
W 2020 roku Komisja Dyscyplinarna PZTS nie zajmowała się żadnymi sprawami.

Sprawozdanie z działalności
Wydziału Rozgrywek w 2020 roku
Wydział Rozgrywek w składzie:
- MURZEWSKI Paweł
- WOREK Marek
- ŻAK Przemysław
w roku 2020 w ramach swojej działalności przygotowywał, organizował i sprawował
nadzór nad rozgrywkami indywidualnymi i drużynowymi szczebla centralnego. Do
obowiązków Wydziału Rozgrywek należało również wydawanie licencji PZTS
uprawniających do współzawodnictwa sportowego oraz wystawianie faktur związanych
z opłatami wynikającymi ze statutu PZTS oraz Regulaminu Rozgrywek PZTS.
Szczegółowe wyliczenia zweryfikowanych meczów ligowych, przeprowadzonych
turniejów rangi Grand Prix Polski i Mistrzostw Polski oraz zestawienie wydanych licencji
obrazują poniższe tabele.
ILOSĆ MECZÓW LIGOWYCH ZWERYFIKOWANYCH W 2020 ROKU
LP.

Liga

1 połowa 2020 r.

2 połowa 2020 r.

1.

EK

32

54

2.

SM

54

78

3.

1 LKpd

29

44

4.

1 LKpn

25

50

5.

1 LMpd

30

64

6.

1 LMpn

29

62

7.

Baraże

0

0

8.

Play-off

0

0

Suma:

199

352

Łącznie:

551

KARY INDYWIDUALNE I DECYZJE W 2020 ROKU
LP.

Liga

1 połowa 2020 r.

2 połowa 2020 r.

1.

Żółte kartki

37

29

2.

Czerwone kartki

0

0

3.

Decyzje

2

3

ZESTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH TURNIEJÓW W 2020 ROKU
(z podziałem na liczbę uczestników)

LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa Turnieju

Miejsce
rozegrania

2. Grand Prix Polski
Zielona Góra
Żaczek i Żaków
5. Grand Prix Polski
Łomża
Weteranów
3. Grand Prix Polski
Gdańsk
Seniorek i Seniorów
3. Grand Prix Polski
Luboń
Juniorek i Juniorów
6. Grand Prix Polski
Zielona Góra
Weteranów
3. Grand Prix Polski
Jarosław
Kadetek i Kadetów
88. Indywidualne
Białystok
Mistrzostwa Polski
3. Grand Prix Polski
Sępólno
Młodziczek i Młodzików
Krajeńskie
7. Grand Prix Polski
Kwidzyn
Weteranów
32. Młodzieżowe
Sępólno
Mistrzostwa Polski
Krajeńskie
Indywidualne Mistrzostwa
Bilcza
Polski Weteranów
Indywidualne i Drużynowe
Mistrzostwa Polski
Kraśnik
Kadetek i Kadetów (OOM)
Indywidualne Mistrzostwa
Polski Niepełnosprawnych
Kraków
(seniorskie oraz U-23)
Indywidualne i Drużynowe
Mistrzostwa Polski
Krosno
Młodziczek i Młodzików
1. Grand Prix Polski
Gorzów
Niepełnosprawnych
Wielkopolski

Data turnieju

Ilość
uczestników

10-12.01.2020

183

10-12.01.2020

142

17-19.01.2020

181

07-09.02.2020

295

08-09.02.2020

171

21-23.02.2020

255

28.0201.03.2020

96

06-08.03.2020

265

07-08.03.2020

177

03-06.09.2020

120

04-06.09.2020

222

24-27.09.2020

165

25-27.09.2020

130

02-04.10.2020

162

03-04.10.2020

113
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Indywidualne i Drużynowe
16. Mistrzostwa Polski
Juniorek i Juniorów
Mistrzostwa Polski Żaczek
17.
i Żaków
1. Grand Prix Polski
18.
Weteranów
Drużynowe Mistrzostwa
19.
Polski Niepełnosprawnych
2. Grand Prix Polski
20.
Niepełnosprawnych
2. Grand Prix Polski
21.
Weteranów
1. Grand Prix Polski
22.
Seniorek i Seniorów
3. Grand Prix Polski
23.
Weteranów
3. Grand Prix Polski
24.
Niepełnosprawnych

Gliwice

08-11.10.2020

157

Grodzisk
Mazowiecki

10-11.10.2020

128

Gdańsk

10-11.10.2020

181

Wisła

10-11.10.2020

59

Gdańsk

24-25.10.2020

120

Zielona Góra

14-15.11.2020

115

20-22.11.2020

256

12-13.12.2020

219

21-22.11.2020

95

Nowy Dwór
Mazowiecki
Węgierska
Górka
Kraków

SUMA KOŃCOWA
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ZESTAWIENIE WYDANYCH LICENCJI W ROKU 2020
(z podziałem na wpływy PZTS, środki przekazane WZTS oraz opłacone składki ubezpieczeniowe)

LP.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj licencji

licencja D (opłata 5 zł)
licencja M (opłata 25 zł)
licencja S (opłata 40 zł)
licencja NIESTO (opłata 100 zł)
licencja Klubowa (opłata 150 zł)
licencja Weterana (opłata 50 zł)
licencja Niepełnosprawnego
7.
(opłata 40 zł)
8. licencja Trenera (opłata 50 zł)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ilość

Razem
w roku 2020

Ubezpieczenie
w roku 2020

Licencje nadane od 01.01.2020 do 31.07.2020 r.
157
785 zł
163
4 075 zł
82
3 280 zł
8
800 zł
5
750 zł
58
2 900 zł

Wpływy
PZTS
w roku
2020

Przekazane
WZTS
w roku 2020

785 zł
815 zł
410 zł
40 zł
0 zł
290 zł

0 zł
1 304 zł
1 148 zł
304 zł
375 zł
2 610 zł

0 zł
1 956 zł
1 722 zł
456 zł
375 zł
0 zł

15 zł

105 zł

0 zł

16
800 zł
0 zł
Licencje nadane od 01.08.2020 do 31.12.2020 r.
licencja D (opłata 5 zł)
1178
5 890 zł
5 890 zł
licencja M (opłata 30 zł)
4069
122 070 zł
20 345 zł
licencja S (opłata 50 zł)
6043
302 150 zł
30 215 zł
licencja NIESTO (opłata 100 zł)
16
1 600 zł
80 zł
licencja Klubowa (opłata 150 zł)
650
97 500 zł
0 zł
licencja Weterana (opłata 70 zł)
423
29 610 zł
2 115 zł
licencja Niepełnosprawnego (opłata 50 zł)
214
10 700 zł
1 070 zł
licencja Sędziego (opłata 50 zł)
100
5 000 zł
0 zł
licencja Trenera (opłata 50 zł)
363
18 150 zł
0 zł
SUMA KOŃCOWA
13548
606 180 zł
62 070 zł

800 zł

0 zł

0 zł
40 690 zł
108 774 zł
608 zł
48 750 zł
27 495 zł
9 630 zł
5 000 zł
18 150 zł
265 743 zł

0 zł
61 035 zł
163 161 zł
912 zł
48 750 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
278 367 zł
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120 zł

WPROWADZENIE
DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

1. Nazwa :
Siedziba :
Adres :
Adres prowadzenia
działalności :
Przedmiot działalności :

Rejestracja :

Historia :

Forma prawna :
Kapitał podstawowy :

POLSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO
Warszawa
ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa
ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa
Popularyzacja i rozwój tenisa stołowego w Polsce oraz
organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tej
dyscypliny
Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydz. Gosp.:
Nr. KRS 0000086623
Rejestr Stowarzyszeń – wpis z dnia 01.02.2002
Rejestr Przedsiębiorców – wpis z dnia 09.03.2018
Statut uchwalony w dniu 21.09.1957r.
zmiana – tekst jednolity statutu uchwalony w dniu 30.06.2018 r.
NIP : 5261673373, REGON : 000866544
Polski związek sportowy
…

2. Jednostka została utworzona na czas nieoznaczony.
3. Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w następującej formie:
- bilans i rachunek zysków i strat w wersji porównawczej zgodnie z zał. 1 do ustawy o
rachunkowości;
- wprowadzenie i informację dodatkową zgodnie z zał. 1 do ustawy o rachunkowości.
Nie sporządza się zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy podlega obowiązkowi badania w trybie
Ustawy o sporcie.
Do kwalifikacji umów leasingu stosuje się przepisy podatkowe.
Nie ustala się odroczonego podatku dochodowego.
Nie stosuje się przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych.
W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielnie sprawozdanie finansowe.
5. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sporządzone zostało
przy założeniu, że działalność spółki będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż rok od
1

dnia kalendarzowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są na znane istotne
okoliczności i zdarzenia wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
działalności przez podmiot w następnym roku.
6. Metody wyceny aktywów i pasywów:
Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano
w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej
użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej od 1 500,00 zł do 4 000,00 zł odpisywane były
jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowania w ewidencji środków
trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg
przewidywalnego okresu ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres ich
ważności.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy
spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do
wartości godziwej (rynkowej).
Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości
długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów wyceniono wg ceny nabycia.
Aktywa i pasywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy :
- materiały – w cenach nabycia
- towary – w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy
zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”
Odpisy aktualizujące zapasy tworzone są w związku z wystąpieniem trwałe utraty ich
wartości.
Metoda prowadzenia ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników majątku obrotowego
została wybrana przez kierownika jednostki w oparciu o art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o
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rachunkowości i polega na odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień
ich zakupu, w połączeniu z ustalaniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty
kosztów o wartość tego stanu na koniec roku obrotowego.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości
nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z
dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach
obcych przelicza się na walutę polską według kursu średniego dla danej waluty ustalonym
przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje istotna wątpliwość ich
odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) Środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w
walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone według kursu
banku, z usług którego jednostka korzysta.

Kredyty i pożyczki
Kredyty i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej,
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku w wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych
aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnej oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
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Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,
Wynik finansowy
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu
zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się :
- wynik działalności operacyjnej,
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży
produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych
cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez
podatku od towarów i usług oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych, a wartością
sprzedanych produktów , usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w
kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku
roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników
majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji
finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych,
odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę z zapłacie, z rozwiązania rezerwy i
dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji
finansowych , na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje
od pożyczek i zobowiązań i ujemnych różnic kursowych.

Warszawa, dnia 25/08/2021 r

…………………………..
Sporządzający

…………………………………………….
Zarząd
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Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek innych niż banki,
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

01/01/2020

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

31/12/2020

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

25/08/2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa firmy

POLSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

Siedziba podmiotu
Województwo

mazowieckie

Powiat

m. st. warszawa

Gmina

Ursynów

Miejscowość

Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

8551Z
KodPKD

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH

Identyfikator podatkowy NIP

5261673373

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000086623

Adres
Adres polski

Kraj

PL
POLSKA

Województwo

mazowieckie

Powiat

m. st. warszawa

Gmina

Ursynów

Strona 1

Nazwa ulicy

ul. Puławska

Numer budynku

300

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

02-819

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od

01/01/2020

Data do

31/12/2020

Założenie kontynuacji działalnności
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji),

załącznik nr 3

ustalenia wyniku finansowego

załącznik nr 1

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego

załącznik nr 1

Bilans
Aktywa razem
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Aktywa razem

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

6 915 628,89

5 838 738,52

4 018 404,01

4 139 361,28

13 728,00

31 777,45

13 728,00

31 777,45

Rzeczowe aktywa trwałe

4 004 676,01

4 107 583,83

Środki trwałe

4 004 676,01

4 107 583,83

grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)

406 413,67

406 413,67

budynki, lokale, prawa do lokali i
obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 437 832,78

3 587 303,70

45 156,97

52 693,70

240,00

1 320,00

115 032,59

59 852,76

2 897 224,88

1 699 377,24

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Inne wartości niematerialne i prawne

urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Aktywa obrotowe

Przekształcone dane
porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

Strona 2

Zapasy

1 815 831,39

837 356,24

1 815 831,39

837 356,24

643 743,29

562 127,29

643 743,29

562 127,29

545 916,72

458 966,15

545 916,72

458 966,15

z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych

71 737,59

84 483,59

inne

26 088,98

18 677,55

Inwestycje krótkoterminowe

394 234,69

264 143,62

Krótkoterminowe aktywa finansowe

394 234,69

264 143,62

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

394 234,69

264 143,62

392 041,45

264 143,62

2 193,24

0,00

43 415,51

35 750,09

Materiały
Należności krótkoterminowe
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:
– do 12 miesięcy

– środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
– inne środki pieniężne
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Pasywa razem
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne
– krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
– krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec pozostałych jednostek
inne
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

6 915 628,89

5 838 738,52

2 061 844,14

1 197 713,33

1 968 488,82

1 968 488,82

-770 775,49

-1 290 799,25

864 130,81

520 023,76

4 853 784,75

4 641 025,19

145 645,69

161 160,22

47 960,66

51 224,71

47 960,66

51 224,71

97 685,03

109 935,51

97 685,03

109 935,51

226 923,49

246 086,13

226 923,49

246 086,13

226 923,49

246 086,13

793 336,33

724 431,92

793 336,33

724 431,92

Przekształcone dane
porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

Strona 3

z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:

455 861,74

323 145,83

455 861,74

323 145,83

0,00

66 156,95

308 590,54

294 802,83

5 620,25

22 845,39

24 263,80

17 480,92

3 686 879,24

3 509 346,92

3 686 879,24

3 509 346,92

– długoterminowe

3 399 480,87

3 509 346,92

– krótkoterminowe

287 398,37

0,00

– do 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
z tytułu wynagrodzeń
inne
Rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

12 321 204,41

13 004 012,25

12 321 204,41

13 003 540,27

0,00

471,98

11 642 740,30

12 608 007,36

251 341,35

249 202,77

Zużycie materiałów i energii

1 239 902,33

866 444,09

Usługi obce

4 985 368,16

5 466 236,37

687 630,61

1 702 610,03

4 001 996,09

3 844 400,58

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w
tym:

218 132,35

221 911,99

Pozostałe koszty rodzajowe

258 369,41

257 201,53

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)

678 464,11

396 004,89

Pozostałe przychody operacyjne

219 802,73

219 455,78

219 511,88

214 087,70

290,85

5 368,08

Pozostałe koszty operacyjne

18 940,44

72 613,30

Inne koszty operacyjne

18 940,44

72 613,30

879 326,40

542 847,37

Przychody finansowe

2 664,17

5,55

Odsetki, w tym:

8,93

3,17

Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja

Podatki i opłaty, w tym:
Wynagrodzenia

Dotacje
Inne przychody operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)

Przekształcone dane
porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

Strona 4

Inne

2 655,24

2,38

17 859,76

22 829,16

7 124,43

7 455,64

10 735,33

15 373,52

Zysk (strata) brutto (F+G–H)

864 130,81

520 023,76

Zysk (strata) netto (I–J–K)

864 130,81

520 023,76

Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
Inne

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

załącznik nr 2

Załączony plik

Strona 5

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
POLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO

I.
1. Informacje na temat zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych praz inwestycji długoterminowych i zmian dotychczasowej amortyzacji
przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr. 3
2. Dokonywane w ciągu roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów
trwałych niefinansowych i finansowych : 0 zł
3. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy i okres ich odpisywania wg art.33 ust.3
oraz art.44b ust.10 nie wystąpiły
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – powierzchnia; 3 992 m² (KW GD1G/00097165/3)
BO
406 413,67

BZ
406 413,67

zmiana +/-

5. Wartość aktywów trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego : 77 494,91 zł
6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw:
- udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Super Liga Tenisa Stołowego :
ilość 3 wartość 30 000,00 zł, które zostały objęte 100% odpisem aktualizacyjnym w poprzednich
okresach sprawozdawczych.
7. Odpisy aktualizujące wartość należności :
- wartość początkowa

BO 96 180,11 zł

BZ 96 180,11 zł

- zmiany w ciągu roku zwiększenia 0 zł, zmniejszenia 0 zł
8. Struktura wartości kapitału podstawowego :
Fundusze własne Stowarzyszenia na 31.12.2020 rok wynoszą 2 061 844,14 zł

1

9.
Stan:
kapitał (funduszu) własnego
kapitał podstawowy
kapitał zapasowy
wynik finansowy
z lat ubiegłych
wynik finansowy netto

na początek roku
1 197 713,33
1 968 488,82
-

1 290 799,25
520 023,76

zmiana +/864 130,81

na koniec roku
2 061 844,14
1 968 488,82
-

520 023,76
344 107,05

-770 775,49
864 130,81

10.Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy ;
l.p.
Wyszczególnienie
1 Wynik finansowy netto
2
Proponowany podział
a. wypłata dywidendy
b. zwiększenie kapitału zapasowego
c. zwiększenie kapitału rezerwowego
d. inne - pokrycie strat z lat ubiegłych
3 Wynik finansowy niepodzielony

11.

Kwota
864 130,81

864 130,81

Informacje o stanie i zmianach rezerw według celu ich utworzenia:
1. zawiązana rezerwa na świadczenia urlopowe

- kwota 40 660,66 zł

2. zawiązane pozostałe rezerwy

- kwota 94 374,01 zł

12.Podział zobowiązań krótko i długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
Zobowiązanie długoterminowe wobec Urzędu Miejskiego w Gdańsku dotyczy przekształcenia
prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na nieruchomość w Gdańsku, przy ulicy
Meissnera 3.

2

l.p. Grupa zobowiązań

2
3
4
5

Kredyty i pożyczki
Zobowiązania finansowe
Z tytułu dostaw i usług
Z tytułu podatków i
ubez. społecznych i
zdrowotnych

6 Inne

Wartość
bilansowa
455 781,74

do 1 roku
-

Do spłaty w okresie
powyżej 1
powyżej 3 do powyżej 5 lat
roku do 3 lat 5 lat
-

308 590,54
264 698,19

18 887,35

37 774,70

37 774,70

169 738,56

13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki, ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń nie występują
14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów ( wydatki poniesione w roku obrotowym, w roku przyszłym
stanowiące koszty działalności operacyjnej):
- kwota 40 515,59 zł polisy ubezpieczeniowe
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów:
- kwota 3 399 480,87 zł dofinansowanie budowy środków trwałych podlegające rozliczeniu w czasie
(Ośrodek Sportu w Gdańsku oraz maszyny i urządzenia finansowane z dotacji)
15. Podział pozycji aktywów lub pasywów na część krótkoterminową i długoterminową nie występują
16. Zobowiązania warunkowe nie występują
17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane w wartości godziwej
nie występują
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II.
1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży :
l.p. Wyszczególnienie

1
-

Sprzedaż ogółem
w tym:
towarów
wyrobów
usług
środków trwałych
dotacja na finansowanie podstawowej
działalności operacyjnej
inne przychody statutowe
w tym:
krajowa
eksportowa

Sprzedaż za
poprzedni rok
obrotowy

Sprzedaż za
bieżący rok
obrotowy

13 004 012,25

12 321 204,41

471,98

-

3 727 495,35

2 117 246,82

8 649 242,91
626 802,01

9 538 140,41
665 817,18

477 126,20
149 675,81

461 530,55
204 286,63

Informacja za poprzedni rok obrotowy przedstawiono zgodnie z informacją dodatkową do sprawozdania
za 2019 r.
2.Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wariancie porównawczym
3.Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków trwałych nie wystąpiły
4.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie wystąpiły
5.Informacje o działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku
następnym nie dotyczy
6.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
wyniku finansowego brutto przedstawione zostało w tabeli stanowiącej załącznik nr 4.
7.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie nie wystąpiły
8.Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia
produktów w roku obrotowym nie wystąpiły
9.Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe : środki trwałe w kwocie 121 556,36 pln, WNiP w kwocie
8 827,72 pln.
Nakłady na ochronę środowiska nie były ponoszone w roku obrotowym i nie są planowane w roku
przyszłym.
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10.Pozycje przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie
wystąpiły
III.
Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansowych i rachunku zysków i strat wyrażonych w walucie obcej
- kurs średni NBP Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31
1 EUR
1 USD

4,6148
3,7584

IV.
Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych:
-jednostka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
V.
1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych
w bilansie nie dotyczy
2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe
ze stronami powiązanymi nie dotyczy
3. Informację o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w etatach 6
4. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych na rzecz osób wchodzących w skład
organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostką: Zarząd nie pobiera
wynagrodzenia
5. Informacje o zaliczkach, kredytach i pożyczkach udzielonych osobom j. w. nie dotyczy
6. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej wypłaconym lub należnym za rok obrotowy: - za
badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. kwota należna to 14 760,00 zł
VI.
1.Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych
na fundusz własny, z podaniem rodzaju i wartości: nie było
2.Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym oraz i ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki: nie było
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3.Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmianach zasad rachunkowości i metody wyceny
wywierających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich
przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w funduszu własnym,
oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej
przyczyny; nie wystąpiły
4.Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy nie wystąpiły
VII.
1.Nie podjęto wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji;
2.Nie istnieją jednostki powiązane, nie występują transakcje z jednostkami powiązanymi;
3.Spółka nie posiada udziałów w innych jednostkach, które stanowiłyby co najmniej 20% udziałów w
kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym takie spółki;
4.Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania nie dotyczy
5.Informacja o skonsolidowanym sprawozdaniu na szczeblu najniższym i najwyższym nie dotyczy
6.Jednostka nie jest wspólnikiem żadnej spółki, ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność;
7.Nie dotyczy – nie wystąpiło połączenie spółek
8.Odpis niepewności, korekt oraz podejmowanych działań eliminujących zagrożenia w przypadku
występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności :
- nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności;
9.Inne informacje (niż w/w) istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik
finansowy jednostki – szczegółowa informacja o działalności Stowarzyszenia jest zawarta w
sprawozdaniu Zarządu.

Warszawa, dn. 25/08/2021 r

………………………..
Sporządził

………………………………………..
podpisy Zarządu
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PZTS ul.Puławska 300 02-8196 Warszawa
NIP:5261673373
Lp.

BO

WNIP

67 057,39

Koszty zakończonych prac

32 620,26

Grunty
Budynki

406 413,67
5 978 838,97

UMORZENIE
Zwiększenia
Zmniejszenia

BZ

8 827,72
-

Zwiększenia
Zmniejszenia

BO

75 885,11

35 279,94

32 620,26

32 620,26

406 413,67
5 978 838,97

-

-

Wartość umorzenia
rocznego
26 877,17

-

BZ

NETTO

62 157,11

13 728,00

32 620,26
-

-

406 413,67

2 391 535,27

-

149 470,92

2 541 006,19

3 437 832,78

Maszyny

57 085,37

5 368,77

62 454,14

18 627,97

-

10 838,92

29 466,89

32 987,25

Komputery

47 044,14

17 534,72

64 578,86

32 807,74

-

19 601,30

52 409,04

12 169,82

151 568,00

150 248,00

-

1 080,00

151 328,00

240,00

296 400,99

137 895,36

-

43 473,04

181 368,40

115 032,59

6 960 254,63

2 731 114,34

-

224 464,18

2 955 578,52

4 004 676,11

30 000,00

30 000,00

7 098 760,00

2 829 014,54

Śr.transportu

151 568,00

Inne

197 748,12

Rzeczowe aktywa trwałe

6 838 698,27

Inwetycje długoterminowe

30 000,00

AKTYWA TRWAŁE

Obce środki trwałe (używane w
leasingu opracyjnym) pozabilansowo

6 968 375,92

77 494,81

98 652,87
121 556,36

130 384,08

30 000,00

-

251 341,35

3 080 355,89

4 018 404,11

77 494,81
załącznik nr 3

Polski Związek Tenisa Stołowego

korekta 25082021

Specyfikacja wydatków nie uznawanych za k.u.p
Tytuł

Przychody ogółem według ksiąg rachunkowych
Suma przychodow nie podlegających opodatkowaniu
w tym:
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności
wpłata należności uprzednio spisanych jako nkup
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej
odsetki naliczone, nie zapłacone przez kontrahenta
inne przychody NPP:
Suma przychodów zwiększających przychody podatkowe
w tym;
wartość przyjetego świadczenia nieodpłatenego

Kwota
12 321 204,41 zł

7 744,57 zł

-

zł

Ogółem przychody podlegające opodatkowaniu

12 321 204,41 zł do CIT-8

Koszty ogółem według ksiąg rachunkowych
Suma wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodu
w tym NKUP:
podatek VAT nie podlegający odliczeniu
amortyzacja NKUP
wynagrodzenia NKUP niewypłacone
składki ZUS nie zapłacone
pozostałe koszty NKUP (kieszonkowe)
pozostałe koszty NKUP
koszty egzekucji i upomnień
różnice kursowe z wyceny bilansowej na koniec roku
różnice kursowe z wyceny bilansowej wyks.z ub.roku
odsetki zapłacone do budżetu
odsetki naliczone nie zapłacone kontrahentom
odsetki naliczone , nie zapłacone- od pożyczek
spisanie drobnego salda
inne koszty operacyjne nkup
w tym wolne (do CIT-8O):
wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów, o których mowa w
art.17 ust.1 pkt47:
dotacje otrzymane od budźetu państwa (MS)
dotacje otrzymane od PRFON
dotacje na zakup środków trwałych
dotacje otrzymane od budżetu jednostki samorządu terytorialnego
(Gliwice)
wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów, o których mowa w
art.33 ust.4 ustawy o działaności pożytku publicznego
Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów, o których mowa w
art.17 ust.1 pkt 4 (dochody wolne);
składki członkowskie
darowizny otrzymane od osób fizycznych
darowizny otrzymane od osób prawnych (inne niż te, o których mowa w ust.o
działaności pożytku publicznego i wolontariacie):

11 642 740,30 zł
10 041 462,57 zł
279 796,45 zł
- zł
219 511,88 zł
- zł
36 803,70 zł
- zł
- zł
- zł
14 267,95 zł
2 088,49 zł
5 510,86 zł
1 613,57 zł
- zł

Suma wydatków zwiększających koszty uzyskania przychodów
w tym:
składki na ubezpieczenie społeczne i FP nie zapłacone w roku obrotowym
ZUS od wynagrodzeń z roku ubiegłego zapłacony w roku bieżącym
Ogółem koszty uzyskania przychodu
Wynik podatkowy
dochody wolne:
dotacja MSiT
dotacja PFRON
dotacja na zakup ŚT
dotacja gliwice
darowizny od ob.fizycznych
darowizny od ob.prawnych
składki członkowskie
Wynik podatkowy
inne dochody wolne przeznaczone na cele statutowe

- zł
9 761 666,12 zł
9 752 228,11 zł
9 418 140,41 zł
- zł
214 087,70 zł
120 000,00 zł
-

zł

9 438,01 zł
- zł
9 438,01 zł

92 229,06 zł
92 229,06 zł
59 349,20 zł
32 879,86 zł
1 693 506,79 zł do CIT-8
10 627 697,62 zł
9 761 666,12 zł
9 418 140,41 zł
- zł
214 087,70 zł
120 000,00 zł
9 438,01 zł
- zł
- zł
866 031,50 zł

do CIT-8 O
art.17.1.47
art.17.1.47
art.17.1.47
art.17.1.48
art.17.1.4

866 031,50 zł art.17.1.4

Podstawa opodatkowania

załącznik nr 4

zł

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa
Stołowego („Związek”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie
finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
− przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Związku na dzień 31
grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r. p. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Związek przepisami prawa oraz statutem
Związku;
− zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania
oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi
standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego
rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

EP Audyt Elżbieta Pudło
38-400 Krosno
Ul. W. Witosa 78/1

www.epaudyt.pl

tel. +48 697 628 937

NIP: 684-109-01-63

e-mail: elzbieta.pudlo@epaudyt.pl

Jesteśmy niezależni od Związku zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki
zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Związku zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe
Zarząd Związku jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Związku zgodnie z przepisami Ustawy o
rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Związek
przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną,
aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Związku jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Związku do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw
związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji
Związku, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla
likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Związku jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem
pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje
istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i
są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby
wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania
finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Związku ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Związku obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
− identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
2

−

−
−

−

odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i
odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub
obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Związku;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Związku;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Związku zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami,
która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Związku do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w
sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą
opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia
naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Związek zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i
zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Związku za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”)
Odpowiedzialność Zarządu
Zarząd Związku jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z
przepisami prawa.
Zarząd Związku jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Związku
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W
związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze
Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w
naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych
rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone
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zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu
finansowym.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Związku:
− zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
− jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Związku i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Elżbieta Pudło, nr 9950
Działający w imieniu EP Audyt Elżbieta Pudło z siedzibą w Krośnie wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 4201 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie
finansowe
Signed by /
Podpisano przez:
Elżbieta Pudło

Elżbieta Pudło, nr 9950

Date / Data:
2021-09-03
09:31

…………………………………………………………………………………………………..
[Imię, nazwisko, nr w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta]

Krosno, dnia 3 września 2021r
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Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie
Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego

SPRAWOZDANIE
z działalności
Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie
za okres kadencji 2016 - 2021.
Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Tenisa Stołowego rozpoczęła działalność w 2016 roku w
następującym składzie:
1. Robert Janus

-

Przewodniczący

2. Sławomir Maciąg

-

Wiceprzewodniczący

3. Tadeusz Czułno

-

Sekretarz

4. Marek Kibała

-

Członek

5. Marian Żak

-

Członek

a od 30 czerwca 2018 roku pracowała w składzie:
1. Robert Janus

-

Przewodniczący

2. Marek Kibała

-

Wiceprzewodniczący

3. Tadeusz Czułno

-

Sekretarz

4. Sławomir Maciąg

-

Członek

5. Marian Żak

-

Członek

W kadencji 2016 – 2021 Komisja Rewizyjna PZTS przeprowadziła następujące kontrole:
• kontrolę zleconą przez Zarząd PZTS kontrolę w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zakupu
sprzętu sportowego w miesiącu grudniu 2016 roku dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
• kontrolę finansów PZTS za 2016 rok.
• kontrolę w zakresie gospodarowania sprzętem do tenisa stołowego zakupionym przez PZTS w
2016 roku
• kontrolę biura PZTS.
• kontrolę finansów PZTS za 2017 rok
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• kontrolę działalności Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży (OSSM) w Drzonkowie
• kontrolę finansów PZTS za 2018 rok
• kontrolę biura Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz kontrolę magazynów PZTS
• kontrolę działalności Centrum Szkolenia (CS) i Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży
(OSSM) w Gdańsku
• kontrolę finansów PZTS za 2019 rok
W ostatnim roku Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w zakresie:
• kontrola finansów Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2020 rok
Komisja Rewizyjna z przedstawionych dokumentów i z wyjaśnień Magdaleny Cichockiej - Głównej
Księgowej PZTS oraz Dariusza Szumachera - Prezesa PZTS stwierdza, iż na dzień 31.12.2020 r. Polski
Związek Tenisa Stołowego uzyskał zysk brutto 864 130,81 złotych (520 023,76 zł w 2019 r.).
Zadowalający jest fakt, iż od 3 lat Związek wypracowuje dodatni wynik finansowy netto, którym
pokrywane są straty z lat ubiegłych. W 2020 roku odnotowano przychody w wysokości 12 321 204,41 zł
tj. mniej o 628 808,00 zł w stosunku do roku 2019. Wpływ na to miał covid - 19, co wiązało się ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem tylko dwóch turniejów w Cetniewie i Gliwicach (przerwany).
Zanotowano znaczny spadek kosztów. Liczne wnioski o dotację oraz udział w konkursach Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyczyniły się do zwiększenia stanów magazynowych– z
837 356,24 zł w roku 2019 do 1 815 831,39 w 2020 r. co stanowi wzrost o 963475,15 zł, (zakupiono
stoły, roboty, płotki i inny sprzęt, który zostanie przekazany do OZTS-ów). Dużym udogodnieniem jest
to, że PZTS nie musi zwracać niewykorzystanych środków, za które może dokonywać zakupu sprzętu. Z
pozyskanych dotacji zakupiono środki trwałe w kwocie 121 556, 36 zł. Na organizację imprezy w
Gliwicach pozyskano dotację w kwocie 120 000,00 zł. Związek otrzymał również darowiznę od osób
fizycznych w kwocie 9 438,01 zł.. Ze względu na zwiększoną ilość wykupionych licencji wzrosły koszty
ubezpieczenia do kwoty 40 515, 59 zł. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że Związek w maju 2020 roku
po otrzymaniu faktur z OZTS-ów uregulował należności z tytułu wykupionych licencji. Wpływy z tego
tytułu to kwota 594 595,00 zł. , z czego 60% przekazano OZTS. Z tytułu opłat transferowych do budżetu
Związku wpłynęła kwota 111 000,00 zł .. W dniu 31 grudnia 2019 r. w kasie i na rachunkach znajdowało
się 264 143, 62 zł., a w dniu 31 grudnia 2020 r. 392 041,45 zł (+127 897,83 zł). Na dzień kontroli
Związek nie posiada zadłużeń finansowych. Zobowiązania płacowe regulowane są na bieżąco.
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• kontrolę funkcjonowania Wydziału Rozgrywek PZTS
Komisja Rewizyjna z racji nieobecności przedstawiciela WR PZTS przeprowadziła telekonferencje z
Markiem Workiem – Członkiem WR PZTS. Zapytany o zmiany w Regulaminie Rozgrywek PZTS
przekazał, iż Wydział Rozgrywek się tym nie zajmuje. Decyzje w sprawie Regulaminu Rozgrywek
podejmuje Zarząd PZTS. Dariusz Szumacher - Prezes PZTS wyjaśnił, że Zarząd wprowadza zmiany w
Regulaminie Rozgrywek analizując otrzymane propozycje. Funkcjonowanie Wydziału Rozgrywek PZTS
odbywa się przez współpracę telefoniczną i telekonferencje. Ułatwieniem jest to, że każdy z członków
Wydziału Rozgrywek PZTS odpowiada za inne działy.
Przeprowadzając kontrolę działalności Wydziału Rozgrywek PZTS w zakresie dokumentacji dostępnej na
stronach PZTS KR PZTS nie stwierdziła niedociągnięć.
KR PZTS odniosła się również do Regulaminu Rozgrywek PZTS proponując następujące zmiany:
✓ pkt 6.13.7- rozstawienie zawodników, -czek z miejsc 1 - 8 zgodnie z rankingiem bez losowania w
Mistrzostwach Polski i GPP, pozostałe przedziały losowane bez zmian;
✓ pkt 10.1.2.2 – zawodnicy, -czki, którzy rozegrali 3 mecze w wyższej lidze (według kolejki
rozegrania meczu) tracą prawo gry w tym sezonie w wyższych ligach z wyjątkiem (dalej bez
zmian)….. Obecny zapis umożliwia zawodnikom grę w jednym terminie w kilku meczach (np. w
czwartek, piątek, sobotę i niedzielę) w różnych klasach rozgrywkowych.
KR PZTS odniosła się do terminów tworzenia Regulaminu rozgrywek PZTS.
Proponujemy:
✓ projekt Regulaminu na następny sezon do 31 grudnia danego roku przesłany do OZTS-ów;
✓ propozycje zmian przez OZTS-y do 31 stycznia następnego roku;
✓ przekazanie Regulaminu przez Wydział Rozgrywek PZTS do Zarządu PZTS do 28 lutego;
✓ zatwierdzenie Regulaminu rozgrywek przez Zarząd PZTS do 31 marca.
✓ KR PZTS wnioskuje o wprowadzenie obowiązku gry w jednakowych koszulkach przez
zawodników tej samej drużyny przez cały mecz.
• kontrola

realizacja

przez

Zarząd

Polskiego

Związku

Tenisa

Stołowego

zaleceń

pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Kontrola biura Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz kontrola magazynów PZTS
1. Zmienić Strukturę Organizacyjną PZTS, poprzez wykreślenie z niej stanowiska Dyrektora Biura
PZTS z racji braku zatrudnienia na tym stanowisku:
Z odpowiedzi wynika, że statut PZTS jednoznacznie określa, że istnieje stanowisko Dyrektora
Biura PZTS, ale może być nieobsadzone.
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2. Poprawić nazwy zajmowanych stanowisk przez poszczególne osoby zgodnie z ich funkcją w
biurze PZTS, jak i nazwy funkcjonujących działów podległych pod dział Biuro PZTS.
Zostało zrealizowane
3. Struktura Organizacyjna PZTS - przyporządkować odpowiednie osoby do stanowisk w Strukturze
Organizacyjnej PZTS.
Zostało zrealizowane
Komisja Rewizyjna stwierdziła iż stronie PZTS znajduje się struktura organizacyjna PZTS (Zarząd,
Biuro, Komisja Rewizyjna, Wydział Szkolenia, Ośrodki w Gdańsku i Drzonkowie). Jest wykaz osób
wchodzących w skład Zarządu, pracujących w Biurze, wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej. Brak
wykazu osób pracujących w Wydziale Szkolenia (stanowiska, obowiązki), w Centrum Szkolenia i
Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Gdańsku, w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w
Drzonkowie. W związku z tym należy uaktualnić te wykazy oraz graficzny schemat Struktury
Organizacyjnej PZTS (zgodność ze Statutem PZTS) tak, żeby w Graficznym Schemacie PZTS znajdował
się spis osób zajmujących odpowiednie stanowiska. Na Graficznym Schemacie jest wiele stanowisk,
którym nie są przypisane osoby je zajmujące (np. Dyrektor Sportowy PZTS, Doradztwo Prawne i wiele
innych).
4. Sporządzić plan urlopów.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedstawioną dokumentacją i stwierdza, że zestawienie urlopów
pracowników jest aktualne na dzień 14.08.2021.
Zalecenie zostało zrealizowane .
5. Uzupełnić dziennik Korespondencji.
KR PZTS stwierdza rzetelne i przejrzyste prowadzenie Dziennika Korespondencji.
Zalecenie zostało zrealizowane
6. Założyć książki dla poszczególnych pojazdów :
- ewidencję kosztów,
- ewidencję tankowań.
Komisja Rewizyjna PZTS poprosiła o przedstawienie informacji oraz udostępnienie książek przebiegu
pojazdu dla samochodów służbowych będących w posiadaniu PZTS.
Dominika Gomoła - pracownik biura PZTS udzieliła informacji i zapewniła, że PZTS dysponuje , takimi
książkami, jednak z uwagi na powroty samochodów z Mistrzostw Europy pozostały one w pojazdach
niedostępnych dla KR PZTS. Z wyjaśnień Dariusza Szumachera - Prezesa PZTS wynika, że paliwo do
samochodów służbowych rozliczane jest na podstawie faktury zbiorczej a tankowania odbywają się za
pomocą Kart Flotowych .
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W związku z brakiem książek przebiegu pojazdów Komisja Rewizyjna PZTS nie ma możliwości
stwierdzenia czy książki prowadzone są w sposób prawidłowy.
• Kontrola działalności Centrum Szkolenia i Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży
(OSSM) w Gdańsku.
Nastąpiło protokólarne przekazanie majątku CS w Gdańsku.
Od 5 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Bursy Sportowej. Stanowisko dyrektora
objął pan Wenancjusz Słomiński. Od stycznia do czerwca 2021 r. w bursie przebywało 12 uczniów.
Brak wykazu osób pracujących i szkolonych w CS i OSSM w Gdańsku. Ponieważ zmiany osobowe
następują w sposób dynamiczny KR PZTS zaleca na bieżąco wykaz uzupełniać. Prace remontowe zostały
wykonane w ramach wymiany oświetlenia, co przynosi oszczędności ok. 80% kosztów. Nie ma zmiany w
wykorzystaniu ośrodka na organizowanie szkolenia kadr narodowych, co spowodowane jest, być może,
brakiem bazy socjalnej na terenie ośrodka. Nie widać poprawy we współpracy trenerów kadr narodowych
z trenerami ośrodka.
KR PZTS proponuje stworzenie odrębnej strony internetowej dla CS i OSSM w Gdańsku zawierającej
ofertę dla zewnętrznych potencjalnych klientów, co może zwiększyć dochody ośrodka. Strona ta powinna
działać odrębnie i znajdować się pod hasłem ”Sport w Gdańsku”.
Kontrola działalności Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży (OSSM) w Drzonkowie.
Kierownictwo ośrodka nie zwróciło się do Zarządu PZTS z wnioskiem o dodatkowe środków na
funkcjonowanie OSSM.
Ośrodek działa prawidłowo.
• kontrola realizacja przez Zarząd PZTS Uchwał Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów PZTS
Komisja Rewizyjna otrzymała następująca informację w sprawie realizacji przez Zarząd PZTS uchwał i
wniosków zgłoszone do Komisji Uchwał i Wniosków Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów PZTS
1. Pozyskanie środków na rozwój tenisa stołowego w Polsce od sponsorów oraz poprzez programy i
eventy wewnętrzne i zewnętrzne.
Zarząd cały czas podejmuję działania mające na celu realizacje ww. punktu. W 2020 roku,
pomimo pandemii, udało się zorganizować szereg eventów promocyjnych mających na celu
dotarcie do jak największej grupy odbiorców z poza środowiska tenisowego. Za duży sukces
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należy przyjąć takie programy jak :Ping-pong na trawie” czy „Spotkaj się z mistrzem w swojej
szkole”, w których znaczna część uczestników nie miała dotychczas kontaktu z profesjonalnym
tenisem stołowym. Działania podejmowane przez Zarząd przekładają się również na sponsorów i
partnerów, których PZTS rokrocznie ma coraz więcej.
2. Kontynuowania działań promujących związek podczas imprez krajowych i międzynarodowych, a
w szczególności w czasie Narodowego Dnia Tenisa Stołowego (w roku 90-lecia istnienia PZTS).
Zarząd cały czas podejmuję działania mające na celu realizacje ww. punktu. W 2020 roku
Obchody Narodowego Dnia Tenisa Stołowego rozbiły się na 21 miejscowości, a udział w nich
wzięło 5.500 uczestników. W tym roku mamy 16 lokalizacji. A wszystkie wydarzenia promocyjne
odbywają się pod hasłem „w grze od 90-ciu lat”
3. Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 90-lecia Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Zarząd PZTS nie powołał komitetu organizacyjnego obchodów 90-lecia. W jego organizację
zaangażowali się wszyscy członkowie Zarządu z Prezesem PZTS na czele, pracownicy biura oraz
pan Wiesław Pięta – historyk PZTS.
4. Opracowanie i wdrożenie w życie wytycznych dotyczących koronawirusa przed rozpoczęciem
rozgrywek indywidulanych i drużynowych w sezonie 2020/2021 odbywających się pod
patronatem PZTS.
Wytyczne zostały przygotowane zaraz po spotkaniu. Są dostępne na stronie PZTS.
5. Podjęcia szybkiej decyzji w sprawie ekstraklasy kobiet:
- rozpoczęcie I rundy rozgrywek ekstraklasy kobiet w sezonie 2020/2021 z terminem 11-13.09.,
- o spadku jednej drużyny z ekstraklasy w sezonie 2020/2021,
- powiększenie do 12 drużyn w ekstraklasie kobiet w sezonie 2021/2022,
Rozgrywki zostały przesunięte zgodnie z wolą klubów Ekstraklasy. Nie zrealizowano pozostałych
dwóch pkt.
Wnioski Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego
1. Wprowadzenia zwyczaju/obowiązku udzielenia odpowiedzi/najlepiej na piśmie/na pisma
kierowane do Zarządu PZTS lub jego komisji.
Zarząd każdorazowo stara się udzielać odpowiedzi.
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2. Powrócenie do dobrych praktyk wypracowywania i wprowadzania zmian w Regulaminie
Rozgrywek (a może także nad Kalendarzem Rozgrywek), poprzez opracowania harmonogramu
jego opracowania, a w nim przeznaczenie właściwego czasu na zgłaszanie uwag, tak, aby także
kluby mogły racjonalnie przygotować się do nowego sezonu pod względem organizacyjnofinansowym. Proponujemy termin zakończenia prac do 30 marca.
Kalendarz rozgrywek jest ustalany w oparciu o kalendarze ETTU oraz ITTF, co może wpływać
bezpośrednio na ewentualne opóźnienia.
3. Oczekujemy uzasadnienia, dlaczego mimo zgłoszonej naszej uwagi, w Regulaminie Rozgrywek
nie znalazły odbicia zmiany systemu rozgrywania GPP w kategoriach młodzieżowych, których
warianty były proponowane na spotkaniu trenerów w lutym 2020 r. w Luboniu (z udziałem vprezesa PZTS ds. sportowych oraz Dyrektora Sportowego PZTS).
Za zasadne należy przyjąć idee wprowadzenia bloków rozgrywania kategorii dziewcząt i
chłopców, zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy takie rozgraniczenie doprowadzi do zmian
ilościowych osób przebywających na hali sportowej, są to też dłuższe przerwy dla zawodników.
Zarząd PZTS podjął decyzja, aby zobowiązać Wydział Rozgrywek do zmiany programu
minutowego zawodów, w myśl, którego zostanie wprowadzony podział na bloki rozdzielające gry
chłopców oraz dziewcząt.

4. Proponujemy wprowadzenie zmiany w zapisie p.3.7.7 Regulaminu Rozgrywek PZTS: P.3.7.3.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień (trener - egzamin na stopień
trenera tenisa stołowego klasy drugiej lub wyższej; instruktor – egzamin na instruktora tenisa
stołowego oraz warunkowo ukończenie kursu związanego z tenisem stołowym).
Zagadnienie to jest poruszane przez Polskie Ramy Kwalifikacji, które PZTS już od kilku lat
wdraża.
5. Oczekujemy uzasadnienia, dlaczego mimo zgłoszonej naszej uwagi, w Regulaminie Rozgrywek
zachowano zapis p.4.3.2 dopuszczający w meczu ligowym grę 2 zawodników wypożyczonych?
(proponowaliśmy zachowanie starego zapisu).
6. Prosimy o udzielenie istotnych informacji dotyczących wdrażania w PZTS Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji wynikającego z „Obwieszczeni Ministra Sportu” zamieszczonych w
Monitorze Polski „w sprawie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenia procesu szkolenia wstępnego,
podstawowego i zaawansowanego w tenisie stołowym do Zintegrowanego Systemu
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Kwalifikacji”. Jakie będą konsekwencje wprowadzenia tego systemu dla obecnych trenerów i
dla osób , które po raz pierwszy mogą nabyć uprawnienia szkoleniowe.
Podczas tegorocznego spotkania z Prezesami rozpoczęto komunikację dotyczącą projektu. Na
przełomie 2021 i 2022 roku rozpocznie się proces wdrażania ZSK w strukturach PZTS.
7. Proponujemy przeprowadzenia merytorycznej dyskusji nad oceną dotychczasowego sposobu
rozgrywek ligowych (np. system turniejowy 4 drużyn – oszczędność terminów itp.; czy system
ekstraklasy kobiet, w którym zawodniczka jadąca np. 500 km rozgrywa tylko jedno spotkanie
sprzyja rozwojowi polskich zawodniczek?)
We względu na zobowiązania klubów względem sponsorów punkt nie jest możliwy do
zrealizowania.
8. Wnioskujemy o rozpatrzenie przez Komisję Dyscyplinarną PZTS pisma skierowanego w dniu
Gdańsk, 04.07.2019 r. do Komisji z prośbą o ocenę prawidłowości podjęcia decyzji /przez
Wydział Rozgrywek PWZTS/ dotyczącej weryfikacji meczu II ligi mężczyzn pomiędzy UKS TOP
Solec Kujawski a UKS Pelplin, rozegranego w dniu 27 kwietnia 2019 roku w Solcu Kujawskim.
Komisja rozpatrzyła sprawę oraz przekazała ją listownie, jednak zainteresowany nie odebrał
pisma (awizo).
Wnioski Opolskiego Związku Tenisa Stołowego
1. Zcentralizowanie rozgrywek II ligi (jednolity regulamin prowadzony przez PZTS)
Zarząd postanowił skierować zapytanie do Wojewódzkich Związków Tenisa Stołowego. W
przeprowadzonej ankiecie 10 WZTS-ów opowiedziało się przeciwko centralizacji rozgrywek II
lig. Zapis pozostawiono bez zmian.
2. Zgłaszanie zmian i wniosków ze strony klubów do PZTS, by przechodziły przez Związki
Wojewódzkie
Zarząd PZTS zobowiązał Wydział Rozgrywek PZTS do przesyłania do Wojewódzkich Związków
Tenisa Stołowego wraz z rozliczeniem licencji okresowych, danych teleadresowych klubów
funkcjonujących w danym województwie.
3. Puchar Polski pkt. statutu PZTS 10 pkt 1.c) Współzawodnictwo sportowe o tytuł MP oraz PP.
Przyznanie pkt. dla ZW za miejsca 1-4.
Po przeanalizowaniu tematu, Zarząd PZTS odrzucił wniosek.
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Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Tenisa Stołowego wskazuje na bardzo dobrą współpracę w
okresie całej kadencji 2016 – 2021 z Zarządem Polskiego Związku Tenisa Stołowego poprzez należyte
przygotowywanie wnioskowanych materiałów kontrolnych oraz zaangażowanie i pomoc pracowników
PZTS oddelegowanych do udziału w kontrolach prowadzonych przez komisję.
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1.

Robert Janus
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Przewodniczący
2.

Marek Kibała
Wiceprzewodniczący

3.

Tadeusz Czułno
Sekretarz

4.

Sławomir Maciąg
Członek

5.

Marian Żak
Członek
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